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Volgende week
aandacht voor
wonen

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Regio - In de Heemsteder van
volgende week (woensdag 17
april) besteedt de Heemsteder
aandacht aan wonen. Woontrends, tuinideeën, terrasbestrating, woningbouw…
Ondernemers kunnen op een
speciale pagina adverteren en
daarnaast een redactioneel bericht aanleveren.
Informeer hiernaar via:
verkoop@heemsteder.nl
of 06-50284402.

Gemeente
Heemstede

AARDGASVRIJ
in 2050
Groenendaalkwartier eerste
15 april • bijeenkomst
Vanaf 19.30 uur
Gemeentehuis
Heemstede

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

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

ZONDAG

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KINDER
BOERDERIJ
EN KOFFIE
TERRAS!

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket
500 gram vlees,
broodjes en saus

voor

7,50

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

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL

wijk met ‘ogen- en orenproject’
Heemstede - In veel buurten in
Heemstede hebben bewoners
zich verenigd in WhatsApp groepen waar zij, naast sociaal contact, ook waarschuwen als er zich
iets vreemds voordoet. Te denken
valt aan mensen die er rondlopen en daar niets te zoeken hebben. Elkaar onderling wijzen op
gevaarlijke situaties, overlast of
gebreken constateren. In het
Groenendaalkwartier gaan ze
nog een stapje veder.

Als de bewoners, vooral ’s avonds,
de hond uitlaten of een wandelingetje maken zijn hun hesjes goed
zichtbaar. Bij onraad kunnen zij
elkaar en de politie waarschuwen. Het aantal inbraken stijgt
weer in Heemstede. Mensen met
kwade bedoelingen houden niet
van licht, geluid en mensen in de
omgeving, zo zei de burgemeester. Het schrikt mensen af om juist
in een wijk me toezicht hun slag
te slaan. Mocht het een succesvol project blijken dan hoopt de
Ondersteund door de gemeente gemeente dat ook andere wijken
en de politie is het project ‘ogen zich hierbij aansluiten. Informatie
en oren’ gestart. De bewoners via gemeente, afdeling openbare
kregen uit handen van burge- orde en veiligheid.
meester Nienhuis een hesje uitgereikt en een sterke zaklantaarn. Eric van Westerloo

Plexat kondigt het
Adriaan Pauw-jaar aan

Heemstede - 2020 wordt het Jaar
van Adriaan Pauw in Heemstede.
In dit jaar worden verschillende
activiteiten georganiseerd aan de
hand van dit thema.
Mike Doodeman, jeugdwerker bij
WIJ Heemstede, is alvast gestart
met een bijzondere actie. Plexat
WIJ Heemstede heeft een project
Heemstede - Het was op 3 april der (CDA) had zijn twijfels of be- GroenLinks wil juist doorgaan, opgezet om het jaar van Adrieen avond vol verrassingen in het leid echt buiten de samenwer- maar wenst nu wel even pas op aan Pauw op een leuke creatieve
raadhuis.
king wordt gehouden. Het bleek de plaats en houdt ontvlech- wijze aan te kondigen. In dit proook dat er geen urenverantwoor- ting open. Het CDA benadrukt ject zijn door Mike alle basisschoEr is nooit bijgehouden wat de ding is bij de Boa’s (handhaving). het beleid buiten de samenwer- len en haar leerlingen gevraagd
samenwerking met Bloemen- Volgens Nienhuis is dat om fis- king te houden en wil het SMART om mee te doen. Een grote, maar
daal financieel heeft opgeleverd. cale redenen gedaan. Naar eigen (het eenduidig opstellen en con- haalbare klus. Er van uit gaanIn 2013 bepleitte het toenmalige inzicht worden Boa’s ingezet en toleren van doelen) maken. D66 de dat een school het al druk gecollege nog dat het een financieel de chef zorgt dat het werk tussen mist de stip aan de horizon en wil noeg heeft, heeft Mike gekevoordeel zou opleveren. In 2019 de twee gemeenten wordt ver- niet alle eieren in Bloemendaals ken naar een zo’n klein mogelijis daarvan niets bekend. Intussen deeld. Met de discussie over ont- mandje stoppen. D66 wil andere ke tijdsinvestering voor de school
is 43% van het werk vervlochten. vlechting was zij bang voor on- gemeenten erbij betrekken, maar en haar leerlingen, maar wel met
Burgemeester Nienhuis meende rust bij de ambtenaren. “Als wij nu pas op de plaats maken. HBB, een groots resultaat.Hij heeft een
dat financieel voordeel nooit de tot ontvlechting besluiten, accep- VVD, CDA willen geen beleid toebedoeling was. Als de raad dat teert u dan een mindere dienst- voegen, de huidige samenwerwenst, wil zij wel een poging wa- verlening”, vroeg ze de raad. De king heroverwegen en zoeken
gen iets boven tafel te krijgen. De provincie gaat niet voor een fu- naar andere vormen van samenwinst zit volgens haar in het min- sie, tenzij de gemeente daar zelf werking.
der kwetsbaar zijn, een perspec- op aanstuurt of een onvoldoentief bieden aan de ambtenaren, de dienstverlening levert en ver- Burgemeester Nienhuis legt voorals er minder meerwerk is gele- zuimt om allianties met andere lopig alles stil en nodigt de geverd en alle nieuw taken zonder gemeenten aan te gaan.
deputeerde en de Commissaris
personeelsuitbreiding zijn opgevan de Koning uit om de vrees
pakt.
Gemeentesecretaris Henriëtte de voor een opgelegde fusie te ontDe raad is bang voor een verde- Vos meende dat de samenwer- krachten. Alle suggesties vanuit
re samenwerking, vooral op het king naar tevredenheid verloopt de raad worden verwerkt in een
beleid. Op een vraag van De Valk en zou graag in de toekomst nieuw stuk. Het is nog even wach(HBB) of het college bereid is de meer samenwerking zoeken. Een ten hoe Bloemendaal de samensamenwerking te stoppen als de aantal partijen wil stoppen met werking ziet.
raad dat vraagt, kwam als ant- het huidige systeem en overgaan
woord: “Het heeft consequen- op Service Level Agreements. Eric van Westerloo
ties, maar het laat het college dan
geen andere keus.“

Samenwerking Bloemendaal, hoe verder?

Bij het stuk zat wel een opsomming van kosten van enkele tonnen indien Heemstede de stekker er uittrekt. Rocourt (D66)
vond geen visie terug in de stukken. Radix (VVD) wilde weten wat
de risico’s zijn als de samenwerking stopt en voorzag geen imagoschade. De Zeeuw (GL) wil met
de raad van Bloemendaal en met
de ambtenaren spreken. Boe-

Mooi Heemstede in de lente
Heemstede – Een iris (Harmony) zoals op een schilderij van Vincent van Gogh… het zou zo maar kunnen. Diepe kleuren blauw:
een prachtig knolletje waar zo iets magisch uitbloeit.
Ze staan strak geordend in groepjes en ze komen daar mooi
recht uit. In het vroege voorjaar zijn ze te bewonderen in parken
en op begraafplaatsen, zoals deze irissen op de Herfstlaan.

Foto: Marenka Groenhuijzen

afbeelding van Adriaan Pauw uitgeprint over ruim 2500 A4-tjes.
Samen met twee maatschappelijke stagiaires van College Hageveld zijn alle A4-tjes in de grote
zaal van WIJ Heemstede in de Luifel aan elkaar bevestigd zodat op
de vloer 1 megaprint van Adriaan
Pauw ontstond. Ruim 1200 leerlingen van Heemsteedse scholen hebben aan dit project meegewerkt: door iedere leerling
werd een bedrukt A4-tje naar eigen inzicht in gekleurd, versierd,
op geleukt of met hun naam gesigneerd, met alle kleuren, behalve zwart en wit.
Donderdag 4 april is het werk
neergelegd, een portret van ruim
10 x 15 meter.
Een bijzondere aankondiging van
het Adriaan Pauw-jaar.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (44)

Zandvoortselaan 67 is gebouwd in 1919/1920, samen
met de nummers 65 tm 81. In
1955 is de voorgevel een keer
aangepast en in 1987 is het
woongedeelte in opdracht van
W. Koopman aangepast. De
toenfoto is uit 2006 en komt uit
een verbouwingsaanvraag van
een ander pand op de Zandvoortselaan.

dige pand is nu in gebruik als
woning. Bellend op het nummer op het gevelbord geeft een
ander bedrijf, maar wellicht zijn
ze wel aan elkaar verbonden.
De nufoto van Harry Opheikens
is van 7 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
Akonietenplein 1
Bennebroek

Bijdrage: Harry Opheikens

Zondag 14 april, 10u.
ds. Joop Bos (Heemstede).
www.pkntrefpunt.nl

Heel lang heeft hij niet in het
pand gezeten, want metselaar,
aannemer en schoorsteenveger G. Koopman verhuisde in
december 1938 van de Borneostraat 4 naar de Zandvoortselaan 67. P. Gude verhuisde naar
Zandvoortselaan 71 (eerder in
deze serie behandeld). In het
stratenboek van 1 januari 1951
wordt metselaar W. Koopman
genoemd op Zandvoortselaan 67. In het stratenboek van
1993 wordt nog steeds de fa.
G. Koopman en Zonen vermeld
op nr. 67.

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 14 april, 10u,
Palmzondag,
Ds. N. Scholten
Stille Week:
Maandag 15 april
vesper, 19.30u.
Dinsdag 16 april
vesper, 19.30u.

Aan de gevel hangt anno 2019
nog een bord van ‘G. Koopman en Zonen (sinds 1930), de
schoorsteenspecialist!’. Googlen
onder deze naam komen we
de firma thans tegen op de Jan
Gijzenkade in Haarlem. Het hui-

Binnenweg 67
Bennebroek

Zondag 14 april,
7e lijdenszondag,
Ds. K.D. Goverts.

PKN Heemstede
Achterweg 19A
Heemstede
Zondag 14 april
Palmpasen
10u.: ds. A. Molendijk,
crèche en kinderkring.
17u.: Kunstvesper.
www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Woensdag 17 april
vesper, 19.30u.

Bij toeval zag ik laatst de kunstenaar en vroeg
hem wat hij ervan vond. Hij vertelde me dat hij
heel tevreden was met de gemeente, omdat
zijn beeld goed wordt onderhouden, maar dat
hij er niet graag meer langs reed om de bovengenoemde redenen. Destijds had hij goedkeuring gegeven aan een lage beplanting, maar
dit was hem een doorn in het oog. Daar geef ik
hem groot gelijk in.

Petrakerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

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

Maandag 15 april, 19u.
Meditatieve Vastenviering.
Dameskoor. Past. A. Dekker.
www.parochiesklaverblad.nl

een nieuwe baas voor Lola
waar ze nog een aantal leuke
jaren zal hebben zonder pijn.
Gelukkig is er tegenwoordig
ook voor dieren heel veel mogelijk op medisch gebied. Het
is heel fijn dat we, mede dankzij de hulp van onze donateurs,
van die mogelijkheden gebruik
kunnen maken om de asieldieren een tweede kans te geven.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot
en met zaterdag 11.00-16.00
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar.

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Zondag 14 april Palmzondag,
10u. Eucharistieviering.
In Between.
Met palmpaasstokprocessie.
Past. Van Ogtrop

Mevrouw T. Pepping, Heemstede

ruim vijf weken geleden plaatsgevonden en er zijn twee botstukjes verwijderd. Al die tijd
heeft Lola hokrust moeten
houden maar gelukkig is luieren een grote hobby van haar!
Om haar toch een beetje bezig te houden kreeg ze soms
een lekkere kluif en werd haar
eten in voerspeelgoed gedaan
zodat ze er net even iets meer
moeite voor moest doen. En
elke dag uitgebreid knuffelen
was natuurlijk ook een vereiste
voor goed en spoedig herstel.
In deze periode heeft ze ook
fysiotherapie gehad van Barbera Kuiper-Tomesen van Totalfit uit Heemstede. Lola vond dit
erg prettig en heel leuk om te
doen. Nog deze week moet er
een controlefoto worden gemaakt en dat is altijd weer even
spannend. Daarna hopen we
op zoek te kunnen gaan naar

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

de hemel rijkt. De plaatsing is prima in het
midden van de cirkel van de rotonde. Wat jammer echter dat het beeld steeds meer aan het
zicht ontnomen wordt door de rododendrons.
Destijds vond ik direct al dat de beplanting te
dicht op het beeld stond en helaas de heldere
vormen van de cirkel en het beeld niet accentueerde, maar nu de beplanting hoger wordt
verstoppen zij een flink deel van het beeld.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn van onze
openbare kunst.

Ultieme kans voor Lola

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

www.adventskerk.com

LEZERSPOST

Lola is een hond van zesenhalf
jaar oud. Ze is niet alleen grappig om te zien, maar ook nog
eens een hele lieve en aanhankelijke hond. Kort nadat ze was
binnengekomen bij Dierentehuis Kennemerland bleek ze
erg veel last van haar rechtervoorpoot te hebben. Een scan
wees uit dat er losse botstukjes
in het kniegewricht zaten. Lola
moest dus worden geopereerd.
De operatie heeft inmiddels

Hervormd PKN
Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

In Heemstede staan diverse beelden en daar
geniet ik van. Zo ook al jaren van het werk van
beeldhouwer Erik van Spronsen op de rotonde op de Bronsteeweg. Het is een mooi opvallend beeld dat in heldere grijze vlakken naar

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

Op 19 maart 1937 opende de
heer P. Gude op de Zandvoortselaan 67 een zeer moderne,
geheel door hemzelf ingerichte showroom voor elektrische
apparaten waaronder de service en verkoop van Telefunken
en Philips radiotoestellen, maar
ook wasmachines e.d. We lezen
dit in de Eerste Heemsteedsche
Courant van 18 maart 1937.

Beelden op straat

COLOFON

Koediefslaan 73
Heemstede

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!

Zondag 14 april 10u.
spreker: dhr. G. van Rooij,
regioleider Rafael Nederland.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

Rafaelgemeente
Nehemia

www.rafael-nehemia.nl

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

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

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.

Konijnen
schilderen
voor Pasen
Heemstede - Op woensdag 17
april kun je bij de Knutselclub konijnen schilderen voor de Pasen.
De Knutselclub is er voor jongens
en meisjes van 5 t/m 10 jaar en
van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten: € 5,- per
keer of een kaart voor 5x kost
€ 22,50.
Graag de kinderen per keer aanmelden via tel.: 5483828.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Expositie
Doekjesdag in
de Molenwerf
Heemstede - Op woensdag 17 april is het ‘Doekjesdag’ in de Molenwerf, een
jaarlijks terugkerend evenement waarvoor de deelnemers van de verschillende
creatieve cursussen allemaal
een werkje maken over hetzelfde thema.
Dit jaar is het thema ‘Lente,
groei en bloei’.
De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede tussen
14 en 17 uur.
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Videoschilderijen Marjan Jaspers
in Kunst centrum Haarlem
Regio - Vanaf zaterdag 20 april
zijn in Kunst centrum, Gedempte
Oude Gracht 117-121, in Haarlem,
zes videoschilderijen te zien van
Marjan Jaspers.
Het transformeren van gebeurtenissen en herinneringen tot nieuwe beelden is het centrale thema in Jaspers werk. Naast deze vi-

deoschilderijen zijn in het kunstcentrum ook 16 getransformeerde boeken te zien van 15 bevriende collega-kunstenaars van Marjan Jaspers. Kunstboeken krijgen
daarmee een nieuw leven.
De tentoonstelling ‘Dubbelspel’ is
te zien tot en met zaterdag 18 mei
2019. Geopend dinsdag tot en

met zaterdag van 11-17 uur. De
expositie van de videoschilderijen van Marjan Jaspers is tot stand
gekomen in samenwerking met
Galerie Année uit Haarlem.
Op zaterdag 20 april is de opening van de tentoonstelling om
15.00 uur. Meer informatie op:
www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Mooie opbrengst Amnesty

hogere opbrengst: vorig jaar
werd ruim € 20.000 ingezameld.
In heel Nederland werd in de colRegio - De jaarlijkse collecte van voor Amnesty International, ook lecteweek bijna € 900.000 ingeAmnesty International heeft in in Heemstede. De groep Haarlem zameld. Amnesty International
Haarlem en omstreken vorige e.o., de oudste Amnesty-groep zal het geld gebruiken voor acmaand € 21.855,15 opgebracht.
van Nederland, heeft dit jaar weer ties voor gerechtigheid, vrijheid,
meer collectanten op de been menselijke waardigheid en geOnder het motto ‘geef om vrij- kunnen brengen dan in 2018.
lijkheid.
heid’ gingen van 11 tot en met
16 maart 2019 overal in Neder- In combinatie met het minder Volgend jaar is de collecteweek
land collectanten langs deuren koude weer leidde dat tot een van 8 t/m 14 maart.

Bornwaterschool sponsort goede doelen
Regio - De leerlingen van de openbare basisschool schaatsten op IJsbaan Haarlem maar liefst 2700
euro bij elkaar voor De Artisklas, het Vogelhospitaal en Egelopvang Haarlem! Elk jaar kiest de Bornwaterschool een goed doel en dit jaar werd er geschaatst voor het welzijn van dieren. De Artisklas,
het Vogelhospitaal en Egelopvang Haarlem zijn erg blij met elk 900 euro en de leerlingen zijn supertrots op het resultaat.

Feestelijke opening Vrouw & Kind
centrum Spaarne Gasthuis
Regio - Op zaterdag 6 april vierde het Spaarne Gasthuis de officiële opening van het nieuwe
Vrouw & Kind centrum, in aanwezigheid van wethouder Jur Botter
(Haarlem) en wethouder Mieke
Mooij (Haarlemermeer). Met de
opening van dit centrum is een
groot deel van de zorg voor vrouwen en kinderen geconcentreerd
in Haarlem Zuid. Gynaecologen,
eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorg en kinderartsen werken in het Vrouw & Kind
centrum intensief samen om de
zorg voor deze patiëntengroepen steeds verder te verbeteren.
De nieuwe kinderafdeling heeft
een kindvriendelijke inrichting.
Geen stereotype ziekenhuisgangen, maar warme kleuren, mooie
visuals, zitjes en verschillende
speelplekken voor kinderen van
alle leeftijden. Het centrum omvat, naast de nieuwe kinderafdeling en de poliklinieken voor kindergeneeskunde en gynaecologie, ook de geboorteafdeling
voor de hele regio. Daar kunnen

Burgemeester Wienen: “Ik ben
geschrokken dat er wederom een
coffeeshop is beschoten. Het is
nog niet duidelijk wat de motieven zijn, maar dit is een ernstige
inbreuk op de openbare orde en
brengt bewoners en voorbijgangers in gevaar. Gelet op de ernst
van deze feiten heb ik besloten

De gemeente Haarlem laat zich
niet leiden door geweld en intimidatie. Maar de veiligheid van
burgers staat voorop.”

GRATIS KABAAL
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Foto: DigiDaan

vrouwen zowel onder begeleiding van hun eigen verloskundige, of, als dat nodig is, met de expertise van een gynaecoloog bevallen.
Het Vrouw & Kind centrum werkt
met de filosofie van gezinsgerichte zorg. Dat betekent dat moeder
en kind na de geboorte niet meer
gescheiden worden. Ook niet als

een van hen of allebei extra zorg
nodig hebben. In zeer compleet
uitgeruste -suites kunnen moeder en baby samen verblijven.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
dat essentieel is voor de hechting.
Ook op de kinderafdeling is het
uitgangspunt dat ouders participeren in de zorg en nauw betrokken zijn bij de behandeling.

ning in Noord-Holland, meege- baar bestuur, twee personen hebdeeld aan de gemeenteraad van ben/hadden een functie daarbuiHaarlemmermeer.
ten.
Van deze kandidaten hebben/ De nieuwe burgemeester wordt
hadden tien personen een (full- naar verwachting in juli 2019 betime) functie in het (lokaal) open- noemd.

Generaal buiten dienst
Peter van Uhm houdt Arondéuslezing
Regio - Generaal buiten dienst
Peter van Uhm houdt de Willem
Arondéuslezing, op woensdag 8
mei in de Grote of St. Bavokerk,
Grote Markt 22 (noordzijde) in
Haarlem. In zijn lezing gaat Van
Uhm in op enkele van de laatste
gedachten en woorden van Willem Arondéus.
Peter van Uhm was van 2008 tot
halverwege 2012 commandant
der Strijdkrachten. Zijn veertig
jaar lange militaire carrière stond
in het teken van het behouden
van vrede. Met de laatste woor-

Regio - Woensdag 3 april heeft
burgemeester Wienen van Haarlem coffeeshop The Sandman aan
de Zomervaart in Haarlem gesloten. Door het schietincident van
afgelopen nacht is de openbare
orde ernstig verstoord waardoor
de coffeeshop per direct is gesloten.

de coffeeshop op dit moment te
sluiten. Ik blijf in nauw overleg
met de politie over de achterliggende motieven van deze en eerdere beschietingen en over nader
te zetten stappen. Het kan niet zo
zijn dat beschieting van een coffeeshop of ander pand automatisch leidt tot definitieve sluiting.

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

Twaalf sollicitaties naar
ambt burgemeester Haarlemmermeer
Regio - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hebben twaalf personen gesolliciteerd: acht mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten. Dit heeft A.Th.H. (Arthur)
van Dijk, commissaris van de Ko-

Sluiting coffeeshop
The Sandman na schietincident

den van Willem Arondéus in gedachten kijkt Van Uhm terug op
enkele specifieke momenten uit
zijn eigen leven.

Amsterdamse bevolkingsregister,
waardoor ze het de Duitse bezetter moeilijk maakten om Joodse
inwoners op te sporen. Arondéus
werd samen met de andere leden
De Willem Arondéuslezing is in van de groep opgepakt. Uiteinde2005 ingesteld door Provincia- lijk werden ze allemaal geëxecule Staten van Noord-Holland. De- teerd. Willem Arondéus ligt beze jaarlijkse lezing over vrijheid is graven op de Eerebegraafplaats
een eerbetoon aan de, openlijk in Bloemendaal.
homoseksuele, verzetsheld Willem Arondéus. Tijdens de Tweede De lezing start om 20.00 uur, de
Wereldoorlog, op 27 maart 1943, kerk gaat open om 19.15 uur.
pleegde een verzetsgroep onder Aanmelden: via e-mailadres aronzijn leiding een aanslag op het deuslezing@noord-holland.nl.

Telefoon:
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

06

10 april 2019

Het Spaarne roeit voor KIKA

Tal van acties voor kinderen kankervrij
Heemstede - Bij de Koninklijke Roei en Zeilvereniging Het
Spaarne lopen al maanden acties
voor de Kikarow onder de naam
‘Roei kinderkanker de wereld uit’.
Met als doel om samen met alle
Nederlandse roeiverenigingen €
500.000,– bijeen te brengen voor
de LATER-studie in het Prinses
Màxima Centrum, het nationale kinder-oncologisch centrum in
Utrecht. In Nederland doen ruim
5.000 survivors, overlevenden
van kinderkanker, mee aan het research project, ‘De LATER studie’.
Deze studie staat speciaal in het
teken van onderzoek naar de
late(re) effecten als gevolg van
de ondergane behandelingen zoals: onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking, extreme vermoeidheid en vervroegde veroudering. Gelukkig worden overlevenden van kinderkanker nu ook
oud, wel 80 procent van de kankerpatiëntjes overleeft de ziekte.
Dat hebben ze mooi voor elkaar
gekregen. Maar de zorg blijft.
Het Spaarne probeert op vele manieren geld voor dit goede
doel binnen te halen. Vanaf oktober 2018 worden er in hun clubgebouw aan het Spaarne een zestal activiteiten gehouden onder
de naam Kikarow Academy. Met
een lezing, gehouden onder andere door Prof.dr. ir. J.J.M. van der
Hoeven, oncoloog, een wilddiner,
een benefietconcert door jeugdleden, een bridgedrive, een wedstrijd indoor ergometeren op de
roeimachine.

Kunst voor Kika, een benefiet
roeiwedstrijd, een benefietdiner
en kleinere acties door eigen leden zoals: de ploeg op het water fotograferen, in de weekenden taarten bakken en jam maken en verkopen. En ook de Bollentochten nationaal en internationaal met deelnemende landen rond het Bloemencorso leveren geld op. De tochten gaan naar
het voormalig stationnetje in Lisse, vlak bij de Keukenhof, via de
Leidsevaart naar de grachten in
Haarlem. Een mooiere Nederland
promotie kun je niet bedenken.
In april start ‘The Vin, een zeeroeiboot, yole de mer 35’, met 1 stuurman/vrouw en 4 roeiers al in Uithoorn bij de roei en kanovereniging Michiel de Ruyter op de
tocht naar de 66 roeiverenigingen in Nederland. Dat is 1400
kilometer roeien door ex-kinderkankerpatiënten (KiKa-roeiers) en/of hun familie, vrienden,
de buddy’s. Roeiverenigingen
door het hele land gaan de deelnemers vooraf leren roeien onder begeleiding van zeer ervaren
roeiers. Om de veiligheid van de
deelnemers te waarborgen, vaart
op het hele traject de Tjerck Hiddes van het reddingsmuseum
KNRM mee.
Op 13 juli komt The Vin via een
tocht door Haarlem naar het clubgebouw Het Spaarne aan het Marisplein in Heemstede, opgehaald
door vele roeiers en sponsors in
andere boten die er een feestje van maken op het terras. Er

Speciaal paasmenu bij
Brasserie Sanz
Heemstede - Paasbrunch of paasdiner? Brasserie Sanz, aan
de Jan van Goyenstraat 31 in Heemstede, is dan op zondag 21
april en maandag 22 april vanaf 11:30 uur geopend. Tijdens
deze paasdagen biedt Sanz een heerlijk 3-gangen paasmenu aan
voor € 25,- of een 6-gangen paasmenu voor € 29,95.
Reserveer tijdig voor uw paasbrunch of paasdiner om teleurstelling te voorkomen. Reserveren kan alleen telefonisch op
023-5291892.
Sanz is alle dagen geopend voor diner vanaf 17:30 uur en op
woensdag t/m zondag zijn wij vanaf 12:00 uur geopend voor
lunch. Reserveren is gewenst.
Meer informatie op: www.sanz.nl.

De Wereldwinkel doet je
verbazen
Heemstede - De Wereldwinkel is
ontstaan vanuit het concept ‘bewust inkopen doen’, waardoor de
maker van het product een eerlijke prijs krijgt. Fair Trade dus. Destijds iets nieuws, nu heel gebruikelijk. Inmiddels is er heel veel
aan het assortiment toegevoegd.
Een goede reden om eens te komen kijken en je te verbazen over
worden nog sponsors gevraagd cheque overhandigen. Samen alle mooie handgemaakte promet eigen bootjes (spaarne@ met een werkgroep heeft hij zich ducten. Dan hebben we het over
kikarow.nl). Daar zal bekend ge- beijverd om het goede doel Kika- de mooie zilveren sieraden, het
maakt worden hoeveel de Kik- row bij Het Spaarne tot een suc- gekleurde aardewerken serviesgoed met de vele blauw tinten.
arow actie Het Spaarne opge- ces te maken.
En ook over de manden zowel
bracht heeft en zal de huidiin natuurlijke als in bonte kleuge voorzitter Steven Olthof de Ton van den Brink
ren, leuk voor in de kinderkamer
of als opbergmand. De zijden en
vilten shawls, de kinderhoek met
voelboekjes, vilten hangmolens,
knuffels, en natuurlijk de zo populaire hertenkussens met glitdige. Wat heeft dat voor conse- ters, een hit op Facebook. Mooie
quenties voor de bomen en het bamboeproducten, houten onaanzicht? Ook wil hij de aanleun- derzetters in bladvorm en prachwoningen bij het plan betrekken. tige bronzen beelden, alles uiterWethouder Van der Have vindt aard handgemaakt. Dat zie je en
het een unieke kans om het zorg- dat voel je waardoor de produccomponent voor Heemstede te ten nog meer eigenheid krijgen.
behouden. Het biedt daarnaast
ook ruimte voor inwoners om te Op 13 april, de dag dat het bloeverhuizen naar een kleiner ap- mencorso door Heemstede rijdt,
partement. Zij laten dan een huis heeft de Wereldwinkel een korachter voor gezinnen. Met de par- tingsactie van 20% op alle kunstticipatie worden op dit moment nijverheidsproducten. (Niet op
alleen maar ideeën opgehaald. boekjes, wijn en voedsel.) U kunt
Het bestemmingsplan moet wor- alvast even een kijkje nemen
voor die tijd, zodat u weet wat
den opengebroken.

Bouw Kennemerduin zaak van lange adem
Heemstede - Op de agenda van
de commissie ruimte stonden
donderdag 4 april de voorgenomen bouwplannen van Kennemerduin op de agenda. Zoals bij
alle plannen ook hier weer een
aantal insprekers. Zo steunt de
bewonersraad het plan, maar
uitte buurtbewoners hun zorgen en wees een inspreker op
het collegeprogramma, waarin
hoogbouw wordt vermeden en
groen, groen blijft. De heer Huijsmans (strategisch adviseur Vastgoed), omarmde namens Zorgbalans de plannen. “De aandacht
voor ouderen die veel zorg nodig hebben, blijft beschikbaar
en dat is goed voor Heemstede”,
vond hij. Hij wil niet langer spreken over opname, maar over verhuizing van de ouderen met zorg.
Er ligt nog geen tekening, omdat zoals Huijsmans zei: “We willen het plan samen met de bewoners, buurtbewoners, de Historische Vereniging en de gemeente
vormgeven.”

(D66), constateerde dat de huidige 86 zorgappartementen teruggaan naar 54. Een aantal mensen
verhuist naar de nieuwbouw in
de Slottuinen. Ook worden plaatsen die op termijn leegkomen,
even niet opgevuld. Jagtenberg
(HBB), miste nog een strak kader
Stam (VVD), wees de coalitie op dat moet worden meegegeven
wat zij hebben afgesproken om- aan de partijen die helpen met de
trent groen en hoogbouw. Schul opstelling van het plan. Dat is be-

Alle partijen gaan akkoord met de
start van het onderzoek naar de
wensen en mogelijkheden. Wel
stellen zij allemaal dat het bouwvolume gelijk moet blijven aan
het huidige en er dus rood voor
rood wordt gebouwd. Ook is gewenst het groen te sparen evenals de landschappelijke waarde.
Daarnaast verzoekt de meerderheid van de raad in aan het college om kaders te stellen alvorens
de participatie van start gaat.

langrijk, want bij het project Havenlab bleek dat wat de participatiegroep bedacht niet altijd
kon. Ook Boeder(CDA), wees op
duidelijke randvoorwaarden. Verrips (GL), roerde een gevoelig onderwerp aan. De bedoeling is een
nieuw pand te bouwen en daarna
het oude af te breken. Dat houdt
in dat het nieuwe gebouw op een
andere plaats komt dan het hui- Eric van Westerloo

U bent van harte welkom.
Wereldwinkel Heemstede, Raadhuisstraat 29. Open dinsdag t/m
zaterdag. A.s. zaterdag van 1020 uur.
Website:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Workshop Seniorweb
foto app Windows 10
Heemstede - Op woensdag 24
april wordt een Senoirweb workshop gehouden over de foto app
Windows 10.
In Windows 10 zit standaard de
gratis app Foto’s. U leert in deze
workshop albums maken en een
hele reeks aan fotobewerkingen.
Zoals bijsnijden, rode ogen verwijderen, de horizon rechtzetten
en kleur, contrast en helderheid
verbeteren.

Heemsteedse koren zingen samen
met 120 man in Pinksterkerk
Heemstede - Dat willen we
nog wel eens meemaken. Honderdtwintig zangers en zangeressen op een podium die hun partij zingen. Dat klinkt in de Pinksterkerk echt fantastisch. Wat een
geluid, volume, kracht en vooral
enthousiasme. In een concert op
de mooiste zondagmiddag in een
afgeladen Pinksterkerk begonnen de 75 man van de Factory of
Voices met ‘Somebody to love’,
mooier kun je niet beginnen, het
publiek neuriet al mee of laat de
voeten meewiebelen. ‘The old fashioned way’` in het Frans gezongen ‘Les plaisirs Demodes’ klinkt
heel bekend: het wordt gewaardeerd. Dat geldt ook voor het hele concert waar het publiek geniet van juist die bekende popsongs die in het gehoor liggen

u wilt hebben en op zaterdag een
mooi verassend cadeau kunt kopen met een mooie korting. En
voor de kinderen die regelmatig
op de zaterdag langskomen als ze
naar een verjaardagsfeestje gaan,
heeft de Wereldwinkel Little Tony’s op de toonbank staan. Voor
de volwassenen wordt de lekkerste wijn uit Zuid-Afrika verkocht,
volgens de klanten.

De kosten van de workshop zijn
€ 5,-. De workshop Foto app in
Windows 10 is bij WIJ Heemstede
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede van 10-12 uur.
Opgeven kan via www.wijheemstede.nl of belt u van ma t/m do
tussen 9-6 uur en op vrij tussen
9-13 u met tel.nr. 023-5483828.

Heemsteede/Bennebroek
Haarlem/Bloemendaal
Vrijdag 12.00-13.00 uur
en waarvan je soms zelfs de
woorden nog kent. Je ziet het om
je heen, steeds die monden die
meezingen, daar hoef je geen liplezencursus voor gevolgd te hebben. De 75 man kregen een compliment van het volgende koor,
Voice Collective, die met 45 man
het podium innam. Met een vergelijkbaar programma uit de no-

tenmand. Ook hier dat stevige
tempo, die lach tussendoor, bevlogenheid ten top. Pop en musicalnummers, ook hier de bekende songs die je laten meegenieten met lijf en leden. De zangers
en zangeressen worden flink gestimuleerd door de professionele
aanpak van dirigent Jeroen J. Vermeulen die in de hele wereld di-

rigeert. De bassist Auke Haaksma
legt de basis, met de drums van
Freek Kroon plaveien ze het totaal
van muziek waarop pianiste Marina Popova begeleidt en soms
wat speels improviseert. Samen,
met 120 man, zingen ze heel indrukwekkend ‘Somebody I used
to know’ en de lyric ‘Aquarius’ uit
de musical Hair, altijd een topper.

Tot slot het mooie ‘Califorian
Dream’ als toegift, met aan het
slot de passage naar hele zachte zang met een duidelijk solo
van pianiste Marina, waarna Jeroen de zangers alle eer en ruimte geeft. Wat smaakt een glaasje
na afloop dan lekker.
Ton van den Brink

Tai Chi/Chi Kung
Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen
Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Hardloopevent in Aalsmeer

Doe mee aan de Westeinderloop!
Regio - Op zondag 14 april organiseert
Atletiekvereniging
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. De hoofdafstand is
een loop over 10 kilometer. Ook
wordt er een 5 kilometerloop uitgezet. Het parcours gaat voor een
groot deel langs de Westeinderplas. Vanwege groot succes staat
ook de 1 kilometer kidsrun weer
op het programma. En in samenwerking met ‘Ons Tweede Thuis’
is er een 1 kilometer G-run. De

start en finish van alle afstanden
is op de AVA atletiekbaan aan de
Sportlaan 43 in Aalsmeer. De start
voor de 10 en 5 km is om 11.00
uur. Daarvoor start om 10.15 uur
de 1 km G-run en om 10.30 uur de
1 km kidsrun.
Douche, kleedgelegenheid en
EHBO zijn aanwezig. Na afloop
ontvangt iedere deelnemer van
de 10 en 5 km tegen inlevering
van het startnummer een leuke
attentie. Deelnemers aan de 1 km

ontvangen een medaille. Verder
zijn er bekers te verdienen voor
de nummers 1-2-3 in diverse categorieën. De organisatie heeft er
alle vertrouwen in om voor de lopers weer een goede wedstrijd
neer te zetten.
Online inschrijven kan t/m vrijdag 12 april via de website
www.avaalsmeer.nl. Op de dag
zelf kunt u zich inschrijven tot
20 minuten voor aanvang van de
loop in AVA kantine.

COLUMNITEITEN

Voetjes van de vloer
Dikwijls kijk ik Italiaanse televisie op Rai Uno. Daarop zijn veel
amusementsprogramma’s te zien, in de trant van ‘verbaas u niet,
verwonder u slechts’. Zo ook het programma ‘Ballando con le
stelle’, de Italiaanse equivalent van het Nederlandse ‘Dancing
with the stars’. Met dezelfde formule: hier studeren bekende
Italianen met een professionele ballroomdanser een danceact in
die ze demonstreren voor een vakjury.
Je valt inderdaad van de ene verbazing in de andere. Even
een greep uit de kandidaten. Er kwam een oude kerel met een
jonge blom het podium op, hij in een blauw pak, zij in een
danspakje met glitters, dat weinig te raden overliet. Die grijnzende oude bok, duidelijk niet vies van een groen blaadje,
gebruikte letterlijk al zijn handen- en voetenwerk. Freestyle,
maar deze dansvariatie kende ik echt niet. Dansen kon hij niet,
maar zijn grijpgrage handen belanden telkens toevallig ergens
bij de danseres waar ze niet thuishoorden. En zij bleef maar
lachen en dansen. Stijldansen? Meer dirty dancing met een
zeker ‘me too’-gehalte. Met open mond en grote ogen aanschouwde ik het geheel. Het publiek vond het prachtig. De vakjury vond het minder leuk, tikte de oude kerel op zijn vingers en
adviseerde hem voortaan zijn hand in eigen boezem te steken.
Van het ene uiterste in het andere. Nu verscheen er een jonge
non, genaamd zuster Christina, compleet in habijt met een
dansgroepje op het podium, om de charleston te dansen. Dansende deugdzaamheid: een marketing-act van de katholieke
kerk in een Walt Disneyjasje. Een hilarisch gezicht: het dansgroepje met een dansoutfit in glitters en felle kleuren en de
non als enige in de sobere zwarte kleding van haar kloosterorde. Een soort Sound of Music of Sister Act. Bleek dat zij al eerder
had meegedaan aan het programma The Voice. De dansende en
zingende non: ze verklaarde nog even snel dat ze het dansen en
zingen zo goddelijk vond. Een nieuwe Julie Andrews in de dop.
En de vakjury vond het natuurlijk allemaal even hemels. De paus
heeft vast meegekeken.
Next, de tweelingbroers Jonathan en Kevin Sampaio. Twee ‘mooi
boys’, beiden model met een onweerstaanbare glimlach, oorspronkelijk uit Portugal. Zij poseren voor menig modehuis- en
blad en doen evenzovele harten kloppen. Over goddelijk gesproken. De broers werden gekoppeld aan een choreografe en
bakten er zelf niet veel van. Ze kregen te weinig punten van de
vakjury, maar het ging natuurlijk om het plaatje.
Naast de jury kan het kijkerspubliek ook punten geven door
middel van een sms, of op de sociale media stemmen wie er
doorgaat. Het programma wordt uiteraard gesponsord door
een telecomprovider. En u raadt het al: voor de tweeling Sampaio werd massaal gestemd. Nog zo’n kijkcijfertruc. Uiteindelijk
won iedereen, op een danskoppel na. Ook de non en de oude
bok gingen door. Halleluja, met als grote winnaar de telecommaatschappij. Gaat er bij u nu ook een belletje rinkelen?
Bart Jonker

de Heemsteder

Heerlijk in de buitenlucht je geld verdienen?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
TERS
voor de omgeving Roosje Voslaan / Jo Vincentlaan /
Marga Klompélaan (220 kranten).

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Themapresentatie
routeplanners

Eenrichtingsverkeer
Burg. Van Lennepweg en Oude Posthuisstraat wordt eenrichtingsverkeer. Dit is de bedoeling van het college om de veiligheid rond
de aanwezige school te verbeteren. In de 1e
fase betreft het de Van Lennepweg en na evaluatie (4 maanden) volgt mogelijk de Oude Posthuisstraat. De schuld van de onveiligheid ligt
volgens insprekers bij de ouders die lukraak stoppen en parkeren. Het is een heel drastische maatregel en dat voor één uurtje per dag. Een stopverbod kan volstaan en worden gehandhaafd.
Er is ruimte voor inspraak voor de inwoners, dan
volgt er een definitieve versie van het plan.

Welstandscommissie afschaffen?
De Welstandscommissie is een adviescommissie waarvan de adviezen meestal worden overgenomen door het college. Inwoners
menen dat het een beleidsorgaan is geworden
dat te veel macht naar zich toetrekt. Met de nieuwe omgevingswet ontstaat er ruimte de welstandscriteria direct bij de gemeente onder te
brengen en de commissie af te schaffen. Er tekent zich een meerderheid af in de gemeenteraad om deze commissie op te heffen.

Dierenkliniek in Jan van Goyenstraat
Een ondernemer wil op Nr. 18 een dierenkliniek vestigen. Dit past niet in het huidige beVerkeersdruk Camplaan
stemmingsplan. De criteria zijn boterzacht want
Bij de behandeling om het kruispunt Cam- een tandarts of een makelaar mag wel. Volgens
plaan / Dreef aan te pakken, bleef de Camplaan- het college is een dierenarts iets maatschappeWest buiten schot. Het CDA wil een proef met 30 lijks en hebben andere een beperkte detailhankm op de Camplaan, maar volgens de wethou- del. De overige winkeliers zijn enthousiast omder kan dit op een doorgaande route niet. Par- dat er leegstand wordt voorkomen. De politietijen willen nieuw overleg over de Camplaan en ke partijen vinden het spijkers op laag water zoenodigen de wethouder uit met voorstellen te ko- ken en vragen het college medewerking te verlemen. Partijen zijn akkoord met de oplossing voor nen. De wethouder zegde toe met spoed met de
het kruispunt, vooral omdat de bewoners hier ondernemer te spreken en mee te denken over
voor hebben gekozen.
zijn plannen.

HBC viert overwinning op concurrent
DCG als kampioenschap
Heemstede - Zondag 7 april was
de dag van de waarheid voor
HBC. Een treffen met lijstaanvoerder DCG uit Amsterdam was voor
beide ploegen van groot belang.
De winnaar zou dicht bij het kampioenschap zijn. DCG stond voor
aanvang van de wedstrijd met
één punt voor. Er was op deze
zonnige middag maar een ploeg
die recht had op de volle winst en
dat was HBC. De Amsterdammers
begonnen in een hoog tempo
en drongen HBC terug. Ondanks
dat er bij DCG een paar vaardige
voetballers rondlopen, ontbreekt
het aan samenspel. Keer op keer
liepen hun aanvallen stuk op de
stugge defensie van HBC, waar
Soomer ontbrak en uitmuntend
werd vervangen door Robin van
Leeuwen.

Heemstede - Een keer per maand
is er in de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, een Open Inloop van
Seniorweb van 10-12 uur. Hier
kunt u terecht met al uw vragen
over uw smartphone of tablet. U
kunt uw eigen apparaat meenemen. Op dinsdag 16 april praat
Ludo Korteman u bij over Routeplanners. Deze presentatie duurt
ongeveer een half uur. De Open
Inloop is gratis. Opgeven kan via
www.wijheemstede.nl of via tel.:
023- 5483828.
HBC beschikt wel over spelers die
elkaar gemakkelijk vinden, zodat
aanvallen een vervolg krijgen tot
voor het doel van de tegenstanLEZERSPOST
der. Het was de middag van Niel
van Hooff, de man van de wedstrijd. Ondanks een lichte blessure, die hij als snel na het begin opliep, toonde hij karakter door niet
gewisseld te willen worden. Nadat DCG 15 minuten mocht uitBinnenweg gevaarlijk? Kom
razen, waarbij ze twee doelrijpe
nou, zul je zeggen, helekansen kregen. startte Van Hooff
maal niet meer sinds we
zijn show. Op eigen kracht kwam
een echt Zebrapad hebhij voor het doel van DCG, waar
ben. Nu ligt hier het gevaar
hij doelman Marcel Ons kon verzoals in de jungle, je kijkt
schalken. Drie minuten later was
naar de zebra, maar ziet de
hij opnieuw de gevierde man die
leeuw niet.
door een vreemd stuitende bal in
Wat ik hier mee bedoel, is
een beweging in het net van DCG
dat midden op het zebrapad een soort valkuil is in
de vorm van een 4 cm lager
geplaatst deksel voor het
riool. Afgelopen maandag
Heemstede - Per 1 april jl. heeft
liep ik in deze valkuil en lag
zich een wisseling van de wacht
in no time met rollator en
bij de Heemsteder voltrokken. De
de lege flessen, kranten en
functie van bladmanager is per
plastic op de Binnenweg.
deze datum opgesplitst in twee
Van alle kanten kwamen
separate functies. Bladmanager
de hulpverleners om mij
Joke van der Zee, jarenlang het
weer op de been te helpen.
vaste boegbeeld van de krant,
Het is me niet gelukt om al
verandert van functie en wordt
deze anonieme helpers,
media-adviseur. In deze functie
jong en oud, te bedanken
richt zij zich op de acquisitie en
voor hun hulp.
Ik heb aan de gemeente doorgegeven dat er iets
aan gedaan moet worden,
dus let nog even op voor
deze valkuil. Als u oversteekt kijk dan eerst links,
dan rechts en zeker ook
naar de grond voor u oversteekt en blijf deze volgorde herhalen tijdens het
oversteken. Nee, de Binnenweg is zeker niet gevaarlijk om te winkelen,
maar blijf opletten ook
waar je loopt, dat blijkt
maar weer eens.

deed belanden. Tot de rust over lopen. De voor de moegestreden
een weer wat mogelijkheden.
Van Hooff ingevallen Eric Liefting
bereikte de achterlijn, omspeelde
Na de theepauze een fel DCG dat zijn directe tegenstander en de
niet verder kwam dan een schot doelman, zodat de eindstand op
dat gesmoord werd. Via de lat, de 0-4 werd bepaald.
paal en een van de lijn gehaalde bal was HBC dicht bij de der- Er zijn nog vier wedstrijden te
de treffer die weldra toch zou ko- gaan. De supporters van HBC, die
men. Er brak een korte periode met een touringcar naar Amsteraan waarbij HBC het principe van dam waren gekomen, beleefden
vrouwen en kinderen eerst han- een topmiddag. Het duel werd
teerde, nam het toch weer het door 600 toeschouwers bezocht
heft in handen. Opnieuw was Van een bijzonderheid in de 3e klasHoof betrokken bij een doelpunt. se. Het programma van HBC is
Jeroen de Bruin verzond een op papier minder zwaar dan dat
strakke bal richting Van Hooff, die van DCG. Een kampioenschap ligt
de bal panklaar aflegde op Jesse in het verschiet. Het zou een topvan Loon en eenvoudig de 0-3 op prestatie zijn als HBC twee jaar
het scorebord bracht. DCG liet de achtereen promoveert.
koppies hangen zodat HBC nog
volop kansen kreeg veder uit te Eric van Westerloo

Binnenweg
gevaarlijk?

Foto: Pim Hols

Wisseling van de wacht bij de Heemsteder

Y. de Graaff, Heemstede

advertenties van de Heemsteder
en geeft zij desgewenst advies,
waar nodig. Alle advertentieverzoeken voor de Heemsteder kunnen via verkoop@heemsteder.
nl aan haar gericht worden. De
advertenties zelf gaan naar:
aanlever@heemsteder.nl.

overgenomen door Bart Jonker,
die tevens al lange tijd is verbonden aan de krant als correspondent. Bart Jonker, heeft al jaren
journalistieke en communicatieervaring en was onder meer
werkzaam in de marketing/communicatie van KLM en laatstelijk
als PR- en Communicatiemanager
De eindredactie van de Heem- bij PWNT, de technologiedochter
steder werd per gelijke datum van waterleidingbedrijf PWN.
Alle redactionele stukken kunnen aan hem worden gericht op:
redactie@heemsteder.nl.
Door invoering van deze twee separate functies is de focus op de
acquisitie en redactie alleen maar
scherper geworden. Dit komt de
krant juist alleen maar ten goede.
Net als in het verleden, werken
Joke en Bart op hun nieuwe functies nauw met elkaar samen en
zorgen zij samen met correspondenten Ton van den Brink, Eric
van Westerloo en Mirjam Goossens met veel passie voor een
mooie veelzijdige krant met veel
lokaal nieuws, iedere week weer.
Joke van der Zee (links) en Bart Jonker (rechts): scherpe focus op een veel- Nieuwe ronden, nieuwe kansen.
zijdige krant!

10 april 2019 00

Nieuwe dienstregeling Connexxion per 28 april

FvD winnaar zonder coalitiemogelijkheid

GL en VVD leveren beide
informateur

Regio - Met ingang van zondag
28 april 2019 rijden de bussen
van Connexxion in de regio Haarlem-IJmond volgens een nieuwe dienstregeling. Bij de evaluatie van de huidige dienstregeling
is gebleken dat op sommige locaties veel meer reizigers reizen dan
voorheen en op andere locaties is
de vervoervraag gedaald. Met de
komst van de nieuwe dienstregeling spelen we in op deze ontwikkeling o.a. door het toevoegen
van extra ritten op lijn 3, 8, 14, 15
en 73. Connexxion wijzigt de vertrek- en aankomsttijden om de
stiptheid en overstapmogelijkheden te verbeteren.
De belangrijkste wijzigingen per
28 april 2019 voor Heemstede in
de regio Haarlem-IJmond zijn:
Buslijn 4 Haarlem Schalkwijk Heemstede De Glip - Station
Heemstede-Aerdenhout
Op werkdagen en op zaterdagen
vertrekt lijn 4 circa 6 à 10 minuten later dan in de huidige dienstregeling. Bij Heemstede De Glip
aansluiting van lijn 14 uit Vogelenzang op lijn 4 richting Haarlem Schalkwijk. Vanuit Haarlem
Schalkwijk reist men met lijn 4
richting Vogelenzang via Heemstede-Aerdenhout, de bus gaat
daar door op lijn 9 naar Vogelenzang.
Op zondagen vertrekt lijn 4 circa 8 à 12 minuten later dan in de
huidige dienstregeling. Bij Heemstede De Glip aansluiting van lijn
14 uit Vogelenzang op lijn 4 richting Haarlem Schalkwijk. Vanuit Haarlem Schalkwijk reist men
met lijn 4 richting Vogelenzang
via Heemstede-Aerdenhout, de
bus gaat daardoor op lijn 9 naar
Vogelenzang.
Buslijn 7 Station Heemstede Aerdenhout – Heemstede
Spaarne Gasthuis
Lijn 7 wordt opgeheven. De ritten

die hier mee bespaard worden,
worden gebruikt voor het bieden
van extra ritten op o.a. lijn 3, lijn 8
en lijn 73.

sluit bij Heemstede-Aerdenhout
aan op lijn 4 richting Heemstede
De Glip. De bus rijdt zelf door, dus
geen overstap nodig. Lijn 14 sluit
bij Heemstede De Glip, komend
Buslijn 9 Vogelenzang vanuit Vogelenzang, aan op lijn 4
Heemstede
richting Haarlem Schalkwijk.
Op werkdagen, zaterdagen en (Ruysdaelstraat) naar Beverwijk
zondagen vertrekt lijn 9 circa 6 a Station om 06:40u, 07:36u en
10 minuten later dan in de huidi- 08:36u worden opgeheven. Op
ge dienstregeling
zaterdagen vertrekt lijn 72 in de
richting van Heemskerk naar BeBuslijn 14 Hillegom –
verwijk Station ca. 10 minuten laBennebroek - Heemstede ter ten opzichte van de huidige
Haarlem Spaarndam dienstregeling.
Buitenhuizen Pont
Op werkdagen rijdt lijn 14 ex- Buslijn 80 Zandvoort tra ritten vanaf Haarlem Station Heemstede - Haarlem richting Delftplein om 07:59u, Amsterdam Busstation
08:59u, om 14:54u en om 18:10u. Elandsgracht
Ook rijdt lijn 14 extra ritten van- Op vrijdagavond rijdt lijn 80 de
af Haarlem Delftplein in de och- ritten vanuit Zandvoort (vertrek
tendspits richting Haarlem, Sta- 23:34u en 00:04u) door naar Amtion. Eveneens een extra rit van- sterdam Busstation Elandsgracht.
af Spaarndam om 07:28u richting Dit is een halfuur eerder dan in de
Haarlem Station. Op werkdagen, huidige situatie. Op werkdagen
zaterdagen en zondagen is van rijdt de laatste rit uit Amsterdam,
Haarlem richting Heemstede de vertrek 00:07u, tot aan Haarlem,
dienstregeling gewijzigd. Lijn 14 Tempeliersstraat in plaats van tot

Noord-Hollandse jongeren
debatteren in de Tweede Kamer
Het Nationaal Jeugddebat geeft
ook dit jaar jongeren uit alle provincies van Nederland een stem,
zodat zij met beleidsmakers kunnen bespreken wat voor hen belangrijk is. Minister de Jonge
(VWS) opent het debat onder leiding van ondervoorzitter van de
Tweede Kamer van Tellegen. Verschillende onderwerpen komen
aan bod, van het debatteren over
‘Jongeren en Democratie’ met minister Ollongren (BZK) tot ‘Klimaatverandering’ met minister
Wiebes (EZK).

Kijk uit; het is weer tekentijd
Regio - Van 15 tot en met 21 april
a.s. is het de Week van de Teek.
Landschap Noord-Holland is één
van de organisaties die meewerkt
aan dit landelijke initiatief. De lente is het traditionele aftrapmoment voor de campagne, want
in deze tijd van het jaar worden
de teken weer actief. Net nu het
mooi weer is en iedereen er op
uit trekt om te genieten van de
natuur. Extra opletten dus, want
deze kleine beestjes kunnen voor
veel ellende zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen mensen een
tekenbeet op. Dan is het vooral
belangrijk om de teek snel te verwijderen. Landschap Noord-Holland stelt daarom een gratis tekenpas beschikbaar voor een veilige verwijdering van teken.

dige formaat (creditcard) is de tekenpas makkelijk mee te nemen
in de portemonnee en zijn mensen altijd voorbereid. Bovendien
heeft de pas een inkeping om
zowel volwassen als jonge teken
(nimfen) snel en soepel te verwijderen. Inwoners van Noord-Holland kunnen de pas aanvragen
op landschapnoordholland.nl/
tekenpas. Maar wees er snel bij.
Want op=op.

Week van de Teek
(15 t/m 21 april)
In deze week brengen allerlei natuur- en groene organisaties teken, tekenbeten en de risico’s van
tekenbeten onder de aandacht.
Want zo’n beet kan voor veel ellende zorgen en de ziekte van Lyme veroorzaken. Veel mensen
Veilig de natuur in met
denken dat teken zich in bomen
een eigen tekenpas
bevinden, maar dat is niet waar.
Landschap Noord-Holland vindt Teken bevinden zich in het bos,
dat iedereen onbezorgd van de park, hei, duinen of in je eigen
natuur moet kunnen genieten. tuin. Ze zitten in de buurt van boDaarom heeft de natuurorganisa- men, struiken of hoog gras en dotie 10.000 gratis tekenpassen be- de bladeren. Het is altijd oppasschikbaar. Zo’n tekenkaart blijkt sen geblazen als je buiten bent.
een van de beste en meest veilige manieren te zijn om een teek De risico’s
te verwijderen. Dankzij het han- Als je door een teek gebeten

Daarnaast wordt er gedebatteerd over het thema ‘Sport’ met
Kamerleden van Nispen (SP) ,
Westerveld (GroenLinks) en Heerema (VVD) en komt ‘Privacy en
Social media’ aan bod met kamerleden Kuiken (PvdA) en Koopmans (VVD).
De dag wordt afgesloten met een
open debat over ‘Kiezen voor je
toekomst’ met minister Van Engelshoven (OCW).
Meer informatie op: www.njr.nl
en www.jeugddebat.nl.

Foto: het RIVM

Regio - Op maandag 15 april organiseert het jongerennetwerk
NJR voor de 24e keer het Nationaal Jeugddebat in de Tweede
Kamer. Een evenement waar jong
Nederland haar politieke stem
laat horen.
Deze keer komen 111 jongeren uit heel Nederland samen
om hun nauwkeurig voorbereide plannen aan de politici voor te
leggen. Zes van hen zijn afkomstig uit Noord-Holland, te weten
uit Amsterdam, Weesp, Haarlem
en Hoofddorp.

bent, loop je het risico op de ziekte van Lyme, een infectieziekte.
Om dat te voorkomen, moet een
teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Hoe langer de
teek in de huid zit, des te groter
de kans op deze ziekte. De nimf,
de onvolwassen teek, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Ze zijn
niet groter dan een speldeknop
en vaak moeilijk te zien.
De beste bescherming
Je kunt jezelf het beste beschermen door gesloten kleding te dragen: lange mouwen, lange broek.
En als je buiten bent geweest, altijd je kleding en lichaam controleren op teken. Teken en nimfen
(jonge teken) moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. De beste en veiligste manier is om dat
met een tekenpas te doen. Meer
informatie over de risico’s en de
beste beschermingsmaatregelen
zijn te vinden op:
www.lymevereniging.nl.

Zandvoort. Op zaterdagen vertrekt er een extra rit om 09:23u
van Haarlem Spaarnwoude naar
Amsterdam Busstation Elandsgracht. De rit van 01:35u vanuit
Zandvoort wordt opgeheven. De
rit van 00:37u vanuit Amsterdam
wordt opgeheven. Op zondagen
in de zomervakantie rijdt lijn 80,
tussen circa 11:00u en 18:30u, elk
kwartier.
Buslijn 567 en 568 Haarlem Cruquius Paswerk
Op werkdagen worden in beide
richtingen 2 ritten aangeboden
in plaats van 3 ritten. Deze rijden
elk met een eigen lijnnummer namelijk 567 en 568.
De lijnen waarvan alleen de vertrektijden zijn gewijzigd, staan
niet vermeld in het overzicht.
Het is daarom altijd raadzaam
voorafgaand aan de reis de vertrektijden te raadplegen. Dat
kan via www.connexxion.nl of de
Connexxion-app.

Regio - Hans Smits is er niet in
geslaagd om een coalitie te smeden voor het Forum voor Democratie in Noord-Holland, die hem
had aangesteld als informateur.
Nochtans blijft het Forum voor
Democratie de grootste winnaar
in Noord-Holland, gezien de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart jl.

lid voor GroenLinks en voormalig wethouder en raadslid uit de
gemeente Waterland. Cornelis
Mooij is voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, voormalig wethouder van
de gemeente Haarlem en voormalig waarnemend burgemeester van de gemeenten Waterland
en Uithoorn.

Als antwoord hierop hebben
GroenLinks en VVD twee informateurs naar voren geschoven. Voor
GroenLinks is dat Laura Bromet.
GroenLinks heeft vervolgens de
VVD uitgenodigd om tevens een
informateur te leveren. Beide partijen hebben inmiddels met elkaar gesproken over de recente ontwikkelingen. De VVD heeft
bevestigd Cornelis Mooij aan te
stellen als informateur.
Laura Bromet is Tweede Kamer-

GroenLinks en de VVD geven de
informateurs de opdracht om gezamenlijk te onderzoeken of de
inhoudelijke verschillen overbrugbaar zijn. Op die basis zullen
de informateurs verkennen met
welke partijen een meerderheidscoalitie kan worden gevormd. De
opdracht aan de informateurs is
om het proces transparant in te
richten.
Bart Jonker

Vrouwen van de
Venserpolder in de Pletterij
Regio - Docu Lab brengt op 18
april ‘De Vrouwen van de Venserpolder’ van Eva Breed in de Pletterij, Lange Herenvest 122 in Haarlem. Zij heeft een documentaire
gemaakt over de vrouwen die in
Venserpolder samen een moestuin zijn begonnen. Venserpolder
ligt In de schaduw van de Arena.
Zestien gesloten woonblokken
met openbare, groene ‘binnenhoven’ die broedplaatsen zijn geworden voor ontspoorde jongeren, armoede en uitzichtloosheid. Hier besluit een groep vrouwen om het tij te keren en samen

groente en fruit te gaan verbouwen. De vrouwen laten zien hoe
stadslandbouw bijdraagt aan sociale samenhang, gezondheid en
vergroening van de stad. Na afloop van de documentaire is de
Human-regisseur Eva de Breed
aanwezig om vragen te beantwoorden, net een aantal vrouwen
uit de documentaire en een vertegenwoordiger van de organisatie Bloei & Groei, die stadslandbouw begeleidt. Docu Lab begint om 20.30 uur, toegang gratis,
vrijwillige bijdrage is welkom.
Reserveren via www.Pletterij.nl.

BEREIK MÉÉR MET EEN
ADVERTENTIE ÉN FOLDER!

U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Ampless live in de 1ste Aanleg
Heemstede - De tweede zondag
van de maand speelt bij Café de
1ste Aanleg altijd een akoestische
band. Op zondag 14 april komt
de akoestische band Ampless
voor de tweede keer een optreden verzorgen.
Vanaf 17 uur brengt Ampless andere muziek dan de meeste standaard coverbands.

Door het unieke geluid van accordeon en samenzang geeft Ampless onverwachte nummers een
originele akoestische twist. Geen
gierende gitaren en daverende
drums, maar een subtiele semiakoestische invulling van een variërend repertoire. Een uitstekende gelegenheid voor een mooie Meer informatie op:
middag muziek bij een goed glas. www.1steaanleg.nl.

Nieuwe lente, nieuwe collecties

Beluga en Cogolain Bis organiseren
samen de Ladies Sunday
Heemstede - Er zijn flink wat
overeenkomsten tussen Beluga
en Cogolain Bis. Kleding, schoenen, accessoires als sieraden, tassen, riemen en shawls evenals living-artikelen vind je in beide
winkels. Alleen, de een is gespecialiseerd in kleding (Cogolain Bis)
terwijl de ander sieraden en ook
home-accessoires als hoofdartikelen aanbiedt. Het leuke is dat
beide zaken elkaar absoluut niet
bijten maar juist aanvullen. Ze
zijn ook nog eens bijna overburen
aan het einde van de Binnenweg
dus je kunt bij de een prima slagen voor een nieuw outfit terwijl
je de accessoires shopt bij de ander. Dat kan dus ook omgekeerd.
Beide winkels hebben een totaal
eigen stijl en collectie, maar zowel Beluga als Cogolain Bis heeft
een ruim aanbod in Nederlandse
en Scandinavische labels.

day, dan kun je je aanmelden via Beluga
info@belugafashionlifestyle.nl of Loop je Beluga binnen, dan zie je
via de site www.cogolainbis.com. sieraden in elke denkbare stijl en
van de bekende merken tot aan
Cogolain Bis
unieke, handgemaakte items. Be“Wij bieden elke klant 10% kor- luga is ook een schot in de roos
ting, er zijn hapjes en drankjes, als je een mooi cadeau(tje) zoekt.
we hebben een ‘special care spe- Naast sieraden kunnen dat andecialiste’: iemand die kledingad- re modeaccessoires zijn of home/
vies geeft aan dames die borst- living-artikelen. “Van mooie geurkankerpatiënt waren of zijn. Daar- kaarsen tot kussens en we hebnaast is ook een schoonheidsspe- ben ook vintage, zoals vazen, sercialiste die tips en adviezen geeft, vies en kandelaars”, vertelt Beike.
én”, aldus Leanne, “er zijn ook fij- Het grappige is dat Beike spulne producten van ICI Paris in de len overal vandaan haalt, dat kan
goodiebags die we weggeven. best van een marktje uit Frankrijk
Overigens alleen als je iets aan- zijn. Zo heb je wel iets unieks naschaft deze middag.”
tuurlijk. De sieraden, kleding en
tassen vind je hier van heel fijnJe vindt nog veel meer verrassen- tjes tot superstoer. Vooral ook de
de items in de goodiebag. Leuk shawls van Pom zijn graag gezien,
natuurlijk maar de Ladies Sun- mooie kleuren en vooral heerlijk
day is ook uitermate geschikt om zacht materiaal. “Eigenlijk heb ik
op je gemak te bekijken wat het bij de inkoop maar één gouden
nieuwe seizoen te bieden heeft: regel”, vat Beike de brede sorteVeel overeenkomsten dus tussen oranjerood, ecru, hardroze maar ring van de winkel samen. “En dat
beide gezellige winkels en daar- ook bijvoorbeeld een zachte au- is of ik het zelf mooi vind.”
om organiseren eigenaressen Le- berginetint. Stoffen: zijde, ka- Cogolain Bis, Binnenweg 184
anne Jasperse (Cogolain Bis) en toen en viscose. Lekker draag- en Beluga, Binnenweg 187-189,
Beike van Esch (Beluga) samen baar! Maak je outfit af met tren- Heemstede.
een Ladies Sunday, op zondag 14 dy sneakers of slippers. Merken (Aanmelden voor de Ladies Sunapril van 13.00 tot 17.00 uur, met als Closed, Studio Anneloes, Syl- day is gewenst.)
in elke winkel hun eigen aanbie- ver, Coster en JC Sophie geven de
dingen! Wil je naar de Ladies Sun- toon aan.
Joke van der Zee

Bonte kleurenpracht achter Westerduin
Heemstede - Carla Dammers zond deze foto
in van het grasveld met bloeiende bollen achter Westerduin. Ze vermeldt hierbij: “Vorig jaar
kregen wij op het grasveldje van de gemeente

Heemstede verschillende bolletjes. Eerst waren
het krokussen en nu dit. Wat súper leuk!
Gemeente bedankt voor het leuke uitzicht vanuit
Westerduin.”

Fysio- en manueeltherapeuten

De Lenteloop!
2019

Doe jij mee met de Lenteloop op zondag 14 april? De Lenteloop kent twee afstanden:
5,5 km en 10 km. De loop is gratis en start bij het Spaarnegasthuis in Heemstede,
Händellaan 2A.
-11.45 uur warming-up
-12.00 uur Start Lenteloop 2019

Creatieve activiteit met Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdagmiddagen, ook op 28 april, wordt onder begeleiding van Gaby Godijk, i.s.m. Ontmoetingscentrum
Heemstroom, er steeds een andere creatieve activiteit aange-

bodenvan 14.00-15.30 uur. Heeft
u nog bruikbare spullen als knutselmateriaal over? Dan zijn Gaby
en de andere deelnemers daar
heel blij mee.Graag even van tevoren bellen met de Molenwerf

voor overleg welke materialen en
wanneer deze gebracht kunnen
worden. Tel: 023-548 38 31. Locatie: Ontmoetingscentrum Heemstroom in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.

Schrijf je in door te mailen naar raymond@praktijkdeen.nl
www.praktijkdeen.nl
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Regiokampioenschappen Turnen D1 en D2
Heemstede - Op zaterdag 6 april
vonden de regiokampioenschappen turnen in de verplichte oefenstof plaats. De meisjes die bij
de beste 14 plaatsen van de finale Zuid geeindigd waren, mochten door naar de regiokampioenschappen in Amsterdam. Van HBC
Gymnastics waren dat 3 turnsters:
Lieve, Hannah en Rose.

allemaal. Hannah mocht een beker voor de derde plaats in ontvangst nemen en mag door naar
de districtsfinale. Lieve viel helaas
net buiten de beste 14 voor doorstroming.
In de laatste wedstrijd was Rose
aan de beurt bij de jeugd 1 meisjes. Zij begon bij de sprong met
een hele mooie half in, half uit.
Omdat zij zo mooi indraait, kreeg
Lieve en Hannah turnen bij de pu- zij het hoogste cijfer van alle turnpillen 1 in de D1. Zij begonnen su- sters; een 13.175 (ondanks een
per goed bij de vloer. Lieve heeft landing buiten de mat….) Hierna
een iets lagere uitgangswaarde, ging ze naar de brug, waar ze net
waardoor haar cijfer iets lager uit- niet hoog genoeg zwaaide. Bij
komt. Bij de salto vanaf de plan- de balk bleef ze er wel op staan,
koline hadden beide een gro- maar hier werden niet alle onderte na hup, maar bij de brug ging delen geteld. Bij de vloer maakhet weer super goed met hoge te ze de achterstand op wel weer
zwaaien. Voor Hannah een 14,75 iets kleiner, maar helaas behooren voor Lieve een 14,25. Ook bij de zij na een hele mooie wedde balk stabiele oefeningen met strijd ook niet bij de doorstroeen handstand en een radslag, mers.
wat voor Hannah zelfs een 14.20
opleverde, de hoogste score van Jos Holdorp

Foto: Laurens Bosch

Auto uit de bocht

Regio - Een automobilist is afgelopen vrijdagmorgen even na 8
uur uit de bocht gevlogen op de Niemand raakte gewond bij het
Vogelenzangseweg (N206). De ongeluk. De auto is weggesleept.

Regiokampioenschappen 4de en 5de divisie
turnen HBC Gymnastics
Heemstede - Op zondag 7 april
mochten de turnsters die bij de
voorwedstrijden goed gepresteerd hadden door naar de regiokampioenschappen in Amsterdam. Hier kwamen alle turnsters
van verenigingen tussen Hilversum en Texel bij elkaar om te strijden voor de volgende wedstrijd.
Van HBC Gymnastics traden er 7
turnsters aan.

tegen de ligger kwamen. Maar
ook hier was het voordeel aan
haar hand en werd ze niet al te
zwaar bestraft. Bij de balk vielen
zowel Maia als Zoe een keer van
de balk af, maar Zoe kon dat hebben en kwam toch nog op een
15de plaats te staan, waardoor
ze doorstroomt. Ook Fleur turnde in de tweede wedstrijd, maar
dan bij de 4de divisie. Ook bij de
andere toestellen kon ze niet echt
In de eerste wedstrijd Lente en concurreren met de andere turnSuzie. Lente twijfelde op de vloer sters, dus helaas niet door.
voor de arabier flikflak, maar besloot hem toch niet te doen. Suzie In de derde wedstrijd de seniobegon bij de vloer met een mooie ren Eva en Christa. Eva turnt in
arabier salto, maar haar beste toe- het hoogste niveau, de 4de divistel was de sprong; ze sprong een sie. Op de vloer moeten hierdoor
half in half uit, wat een 11,20 op- alle series met een salto gecomleverde. Lente was het beste in de bineerd worden. Dit kostte moeibrug, met een 10.65. Helaas wer- te, maar een stabiele vloeroefeden bij de balk niet alle onder- ning gaf toch nog een 9.95. Bij de
delen geteld, waardoor een 9,65 sprong lukte de half in, half uit,
wat tegenviel. Maar alle punten maar bij de brug kon 1 eis niet
opgeteld kwam ze met een 18de geteld worden. Ze maakte haar
plaats net door voor de volgende wedstrijd wel af met een super
wedstrijd.
goede oefening op balk, waarbij de losse rol, 1/1 pirouette en
In de tweede stonden 3 turnsters de radslag salto goed uitkwam.
klaar om te turnen. Zoe en Maia Helaas geen doorstroming, maar
zaten samen in de groep bij de wel goed geturnd. Christa turn5de divisie. Door veel geluk met de op de vloer een mooie arabier
de jury aan de goede kant, kreeg flikflack schroefsalto; een element
Zoe bij de vloer een 9.90, waar waar ze hard voor geoefend had.
Maia met een 9.25 zwaar bena- Bij de brug miste ze de hoge opdeeld werd. Bij de brug maakt zwaai, maar de balk was wel heel
Zoe mooie zwaaien, maar hoek- stabiel. Jammer van de val, maar
te niet genoeg in de achterzwaai, als de rest maar strak is, kun je dat
waardoor haar voeten erg hard hebben. Een 10.65 als resultaat

auto kwam tegen de vangrail tot
stilstand en reed een lantaarnpaal omver.

Radio-icoon Lara Rense
te gast bij Areopagus
Regio - Aanstaande zondag 14
april om 16.00 uur is radiopresentator Lara Rense te gast bij
de maandelijkse Areopgus in de
Bloemendaalse Dorpskerk aan
het Kerkplein 20 in Bloemendaal.
Rense, die zichzelf maar weinig
laat interviewen, gaat in gesprek
met Ad van Nieuwpoort, de predikant van de Bloemendaalse
Dorpskerk. Hoe is het om in deze roerige tijden een nieuwsprogramma te presenteren? En hoe
hou je het vol als je voortdurend
wordt beticht van partijdigheid
terwijl je probeert alle stemmen
recht te doen? Wat is de stand van
de journalistiek vandaag?
Lara Rense (1972), is dagelijks te
beluisteren op Radio1 waar zij het
programma Nieuws&Co presenteert. Ze wordt ook wel de icoon
van Radio1 genoemd. Scherpzinnig, wellevend en als geen ander
in staat om een gast tot zijn recht
te laten komen.
Lara Rense studeerde sociologie

aan de Universiteit van Amsterdam, werkte lange tijd bij BNR
Nieuwsradio en de Wereldomroep en is sinds september 2009
verbonden aan de NOS/NTR.

Lara Rense (foto: H.P. van Veldhoven).

Expositie Doekjesdag in de Molenwerf
Heemstede - Op woensdag 17
april is het ‘Doekjesdag’ in de
Molenwerf, een jaarlijks terugkerend evenement waarvoor de
deelnemers van de verschillende
creatieve cursussen allemaal een
en een hele mooie beker voor de
4de plaats op het podium.
Lente, Zoe en Christa gaan door
naar de districtsfinale op zaterdag 25 mei in Amsterdam.
Jos Holdorp

werkje maken over hetzelfde thema. Dit jaar is het thema ‘Lente,
groei en bloei’.
De Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede tussen 14 en 17
uur.
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Romantische komedie bij Film en Lunch
Heemstede - Op donderdag 18
april wordt een Nederlandse romantische komedie gedraaid bij
Film en Lunch in de grote zaal
van de Luifel, Herenweg 96 te

Heemstede. Aansluitend is er
een lunch. Voor meer informatie over de titel en de inhoud van
deze film kunt u bellen met: 0235483828. Van 10.30 tot ongeveer

13.30 uur. De entree is € 13,50 inclusief lunch. Reserveren kan via
www.wijheemstede.nl of van ma
t/m do tussen 9-16 uur en op vrij
tussen 9-13 uur: tel.: 548 3828.

IVN Stinsenplantendag 2019
op Tweede Paasdag
Regio - Op maandag 22 april,
Tweede Paasdag, organiseert het
IVN Zuid-Kennemerland haar
jaarlijkse Stinsenplantendag, in
samenwerking met heemtuin
Thijsse’s Hof in Bloemendaal.
De dag is gevuld met een groot
aantal activiteiten en bezienswaardigheden over stinsenplanten. Elk uur worden er in de Tuin
rondleidingen, boeiende stinsenexcursies voor volwassenen en
spannende speurtochten voor
kinderen georganiseerd.
Er zullen naast de activiteiten
ook een aantal stands aanwezig zijn met plantenboeken, bolen knolgewassen, wilde planten
en uiteraard eten en drinken. U
kunt ook een kijkje nemen in het
prachtige herbarium met zeldza-

me wilde stinsenplanten van hovenier Johan Görtemöller. Toegang en deelname aan alle activiteiten zijn gratis. Vooraf reserveren is niet nodig. Er is een
beperkt aantal parkeerplaatsen

beschikbaar. Geadviseerd wordt
om daarom met de fiets te komen.
Inloop vanaf 11 uur bij Thijsse’s
Hof (Mollaan 2, Bloemendaal).
Meer informatie op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

MAAK KENNIS MET DE GROHE
WATERSYSTEMEN: GROHE RED & BLUE HOME

We leven in een snelle wereld. Dus waarom nog wachten op gekoeld, bruisend en/
of kokend heet water? Ontdek de GROHE watersystemen: GROHE Blue Home voor
direct gekoeld en bruisend water en GROHE Red voor direct kokend heet water uit
je kraan. Hoe eenvoudig en mooi kan het leven zijn!

WEGENS SUCCES
VERLENGD
VERGIERDEWEG 17, 2025 TG HAARLEM
T: 023-5372763 • WWW.KERSSENSHAARLEM.NL
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Foto: Michel van Bergen

Heemstede - Met de warme zomer van vorig jaar nog in het achterhoofd is het aangenamer om
een uitvaartdienst in de open
lucht te kunnen houden. Opzichter Jos Willemse liep al langer met
dat idee rond, maar vanaf heden
is het mogelijk.

pleet. Bij slechter weer is de aula en 12 uur.
in art-decostijl voor 90 mensen
altijd beschikbaar.
De begraafplaats staat er dit voorjaar prachtig bij met de vele bolDe begraafplaats heeft nu vele len die geschonken zijn door
mogelijkheden. Er is een aanleg- Wout Fillipo van bulbs4you en
steiger voor de salonboot waar- opzichter Jos Willemse met zijn
mee u met twaalf personen via team zijn trots op hun groene bede mooie tocht over het water graafplaats, een van de mooiste
Vlakbij de waterpartij met dat achter de begraafplaats, door de plekken in Nederland.
mooie uitzicht en gelegen bij de groene kathedraal naar de steiherdenkingsboom, staan nu be- ger kunt varen of met een eigen Jos wijst nog op de concerten op
tonnen banken rondom een po- vervoer op het water. Cremeren Vader-en Moederdag om 12 uur
dium waar de baar geplaatst kan is niet mogelijk, maar er zijn ve- bij de nieuwe open lucht plek
worden. Geen koud grijs beton, le mogelijkheden voor asbestem- waar Basic Matters zal spelen. Zij
maar door het gebruik van olifan- ming. De urnentuin, het colum- maakten op de in november getengras, miscanthus, een gras dat barium ofwel de urnenmuur, den- houden Herdenkingsavond veel
vogels van Schiphol weghoudt, nenappelzuilen en een urnenbos indruk. Een mooie gelegenheid
heeft het een prettige rose kleur: vanaf dit najaar. Bij de hoofdin- om die uitvaartmogelijkheid bij
een aanwinst voor de begraaf- gang vindt u het serviceloket mooi weer te bekijken.
plaats. Met kussentjes en een ge- rechts waar Astrid Huis in `t Veld
luidsinstallatie helemaal com- u informatie kan geven tussen 9 Ton van den Brink

li ie id e burge ee er
p inbraa pre en ie
Heemstede - Vijf kinderen van de
Jacobaschool uit Heemstede zijn
vorige week dinsdagmiddag samen burgemeester Astrid Nienhuis en twee agenten de wijk ingegaan. De kids, Claire, Efia, Bo,
Mels en Daem uit groep 7, hebben eerst in de klas een belofte afgelegd waarna ze de wijk in
zijn gegaan voor inbraakpreventie. Voor de school werd eerst een

selfie gemaakt waarna ze de vei- De aftrap voor het project poliligheid in de wijk samen met de tiekids was deze middag voor het
agenten gingen beoordelen.
eerst in Heemstede.
Direct bij een van de eerste woningen stond er een raam open,
waar inbrekers naar binnen zouden kunnen gaan. Een van de
leerlingen heeft samen met de
agent aangebeld om de bewoners hierop te wijzen.

Ook volgende week zal een
groepje van 5 leerlingen met de
agenten opstap gaan om een veiligheidsprobleem aan te pakken.
Dit kan variëren van te hard rijden
in de speelomgeving van de kinderen tot inbraakpreventie.
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Heemstede - Het boek ‘De
Sneeuwgeest’, geschreven door
de jonge Heemsteedse Lynn Stoffers (2008), werd door zowel de
vakjury als het lezend publiek
verkozen tot winnaar in het genre
‘Jeugdboeken’. Lynn kreeg afgelopen vrijdag 22 maart het felbegeerde BoekGoud YO! overhandigd tijdens het Soester Boekenbal. Jaarlijks wordt als tegenhanger van het Boekenbal (voor gevestigde namen), de BoekGoudprijs uitgereikt aan (veelal) debuterende auteurs.
De professionele vakjury, bestaande uit Anneke van Dok,

Ed van Heijzen en Marja Vos, kende de vakjuryprijs fictie, nonfictie en de prijswinnaar van
BoekGoud YO! toe. Het oordeel
van de vakjury over ‘De Sneeuwgeest’ was lovend: “Dit boek hield
vanaf de eerste pagina de aandacht van de jury in een ijzeren
greep. De winnaar van de categorie YO! heeft laten zien door middel van taal met de lezer te kunnen spelen en heeft daarmee een
verhaal geschreven dat niet neer
te leggen is. Met de avontuurlijke plot en de onverwachte wendingen heeft dit jonge talent dan
ook het schrijftalent dubbel en
dwars bewezen.”

Heemstede - Vorige week stond in het artikel over galerie
AmstelArt iets over het schilderij van Julien Dupré, schilder uit
Barbizon, waarop twee maaiers in een grasveld zijn afgebeeld,
die Vincent van Gogh heeft nagemaakt met zwart krijt en aquarel. In het artikel staat dat Van Goghs werk uit 1905 zou stammen,
maar dat is niet juist. Het is namelijk het werk uit het einde van
zijn Haagse periode: december 1882 om precies te zijn. Er is door
GertJan Keizer van AmstelArt een tweede exemplaar met vrijwel dezelfde afbeelding gesignaleerd die in 1905 op de markt in
Breda is gevonden. In 1905 was Vincent van Gogh namelijk al
overleden.
De expositie ‘Werken op papier’ bij AmstelArt is nog te zien tot
en met 20 april op het Wilhelminaplein 12 in Heemstede.
Meer informatie op www.amstelart.nl.
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Entrée: 10,-. Reserveren kan via
www.wijheemstede.nl of van ma
t/m do tussen 9-16 uur en op vrij
tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.

in uigen en fil
fie bi ee
ei ereniging e Spaarne
Heemstede - Met een estafettetocht van 1400 km door Nederland proberen 60 roeiverenigingen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek door het
Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. Natuurlijk doet
de Heemsteedse roeivereniging
Het Spaarne ook mee. Zo geven
o.a. allerlei deskundigen belangeloos lezingen op het clubhuis van
Het Spaarne.
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Heemstde - Op donderdag 18
april vindt om 20 uur de documentaire ‘A Mindful Choice’ met
inleiding plaats bij WIJ Heemstede, in de grote zaal van de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede. Deze documentaire toont hoe mensen de bewuste keuze maken om
innerlijk rust te ervaren, ondanks
hun vaak roerige omstandigheden. De filmduur is 73 minuten.

in

Heemstede - Op maandag 15
april bestaat de themamaaltijd
uit een Indisch Buffet bij WIJ in de
Luifel.
Voor de maaltijden kunt u aan tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. De
tafel staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u reserveert. De themamaaltijd is bij WIJ
Heemstede in de Luifel, aan de
Herenweg 96, Heemstede en kost
€ 10,55.
Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf, belt u
hiervoor: 023- 5483828.

Op maandag 15 april vindt de
zesde lezing ‘Zintuigen en filosofie’ plaats door prof.dr. Louw

eed e

Feenstra, emeritus hoogleraar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, filosoof en auteur van het
boek Zintuigen (Amsterdam University Press).
Kaarten (10 euro pp, inclusief koffie/thee) zijn vooraf te bestellen
via kikarow@hetspaarne.nl. Betaling kan op maandag 15 april aan
de zaal, Marisplein 5, Heemstede.
Aanvang lezing: 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Meer informatie over Rondje Nederland
Prof.dr. Louw Feenstra.
vind je op www.kikarow.nl.
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Heemstede - Op maandagavond
15 april vindt een interview plaats
in de Molenwerf, Molenwerfslaan
11 in Heemstede, met huisarts
Hugo Rol en wijkverpleegkundige/ verpleegkundige ouderen
Colette Selles-Postma, over levenseinde en euthanasie voor
mensen met dementie.

op gelegenheid om vragen te verpleegkundige ouderenzorg?
stellen.
• Hoe kan ik waardig sterven als ik
geen euthanasie wil?
Wanneer je te maken krijgt met • Kan ik nog gebruik maken van
geheugenproblemen dringt een een wilsverklaring of euthanaaantal vragen op:
sieverklaring?
• Hoe verloopt het proces van
mijn geheugenverlies?
Deze bijeenkomst wordt georga• Hoe kan ik met mijn geheugen- niseerd door Trefpunt Dementie
verlies mijn wensen bespreek- Heemstede.
Zij delen tijdens deze bijeen- baar maken?
Aanvang: 19 uur, toegang gratis,
komst hun ervaringen met de • Wat is de rol van de huisarts en € 2,50 als bijdrage voor koffie en
aanwezigen. Daarna is er vol- hoe is de samenwerking met de thee.

Brand eer ru ui naar
de ra ene er ingel
Heemstede - De brandweer is ning werden er veel eenheden
dinsdagochtend 9 april met veel naar de woning gestuurd.
materieel uitgerukt naar een
brandmelding in Heemstede.
Gelukkig bleek het ter plaatse
mee te vallen. Een defecte boiler
Even na half acht kwam de mel- waar de druk van weg was gevalding dat er brand zou woeden in len is mogelijk de oorzaak van de
een woning aan de Crayenester- brandmelding geweest.
singel.
Rond acht uur gaf de brandweer
Vanwege de rietenkap in de wo- de woning weer vrij.

Foto: Michel van Bergen
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Voorstelling Stem van de Stad
in Bibliotheek Haarlem-Centrum
Regio - Dit theatergezelschap
van jong tot oud, anderstaligen en mensen die Nederlands
als moedertaal hebben, laat je
in de voorstelling Stem van de
Stad zien hoe het is om anderen
te ontmoeten op een plek die je
niet kent. Een stuk geschreven
door theaterdocent Paula Juan Lima. Om je weg te vinden op een
nieuwe plek en wat daaruit voortkomt. De voorstelling vindt plaats
op donderdag 18 april van 14:00
– 16:00 uur in de Bibliotheek

Lentewandeling op Overplaats
Heemstede - Een lentewandeling
op zondagmorgen 14 april van 10
tot 11.30 uur op Overplaats. Een
bijzondere belevenis. Overplaats
is een historische buitenplaats
met eeuwenoude, eerbiedwaardige bomen en een fraaie vijver
en in het voorjaar is het er prachtig.
Een gids van Landschap NoordHolland begeleidt de tocht. Samen ga je op zoek naar de verschillende stinsenplanten en andere voorjaarsbloeiers die zo typisch zijn voor deze plek, zoals
bijvoorbeeld kievitsbloem, vogelmelk en Salomonszegel. Het Vertrekpunt: Glipperweg 4c, in
is er verder ook rijk aan vogels. Heemstede (grens Bennebroek).

Hoorntrio Johannes Brahms
in Bloemendaal
Foto: J. Stuart

Reserveren via:
www.gaatumee.nl.

Voorjaarswandeling langs
stinsenplanten op Leyduin
Regio - Zaterdag 13 april, van 14
tot 15.30 uur, vindt een voorjaarswandeling plaats langs stinsenplanten op de historische buitenplaats Leyduin. In deze tijd van
het jaar staan er veel stinsenplanten in bloei, een prachtig gezicht
tussen het frisse groen van de
nieuw uitgelopen bladeren.
Stinsenplanten groeien vooral op
oude landgoederen, buitenplaat-

sen en in kloostertuinen, waar ze
soms al in de achttiende eeuw
zijn aangeplant. De gids van
Landschap Noord-Holland vertelt
je er alles over en wijst je de verschillende soorten zoals sneeuwroem, gevlekte aronskelk, slangenlook, voorjaarszonnebloem
en sterhyacint. Vertrekpunt: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin,
Woestduinweg 4 in Vogelenzang.

Haarlem Centrum aan de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. De voorstelling is gratis te bezoeken, wel
vragen we iedereen om een plek
te reserveren. Dat kan via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl
in de activiteitenagenda of door
te bellen naar: 023-5342891.
Achteraf kun je een bijdrage
kwijt, voor wat jij de voorstelling
waard vond. Na de voorstelling
nodigen we je uit voor een drankje en ontmoeting met de theaterspelers.

Regio - Rob van de Laar (hoorn),
Mathieu van Bellen (viool) en
Thomas Beijer (piano) vertolken
werken van Brahms en Pilss, op
zondag 14 april in het Gemeentehuis Bloemendaal, Bloemendaalseweg 234 in Overveen.

pianisten in Nederland, brengt hij
een programma rond het schitterende hoorntrio van Johannes
Brahms. Verder hoort u een vioolsonate van Brahms en ‘Tre pezzi’
voor hoorn en piano van Karl Pills.
Aanvang: 11.00 uur. Kaarten € 20,-;
CJP en jeugd t/m 25 jaar € 10,Rob van de Laar (1987) is een (inclusief koffie) bij Primera, Bloehoornist met een grote voorlief- mendaalseweg 234, Overveen,bij
de voor kamermuziek. In 2017 Boekhandel Papyrium, Bloemenontving hij de prestigieuze Ne- daalseweg 78, Bloemendaal en
derlandse Muziekprijs. Samen op de dag van het concert aan de
met violist Mathieu van Bellen kassa in de zaal.
(1988), winnaar van de Grachtenfestival Prijs en Thomas Beijer Kaarten reserveren via info@
(1988) één van de boegbeelden muzenforum.nl. Meer informatie
van een nieuwe generatie jonge op: www.muzenforum.nl.

Kunstvesper
met Arjan
Bosch in de
Oude Kerk

Leyduin – Belvedère (foto: Henk van
Bruggen).
Reserveren via:
www.gaatumee.nl.

Willem Jan Cevaal met Liszts
‘Via Crucis’ in Oude Kerk
Heemstede - Organist en musicoloog Willem Jan Cevaal heeft een
prachtige presentatie voorbereid
over Franz Liszt. Deze componist
leefde een bewogen leven waarin geloof en kerkmuziek een belangrijke rol speelden Hij maakte vaak zeer lastig te spelen pianowerken. De Via Crucis vormt
een groot contrast met dit gegeven beeld. Liszt componeerde de
toonzetting van Jezus’ kruisweg
op latere leeftijd. We horen geen
technische hoogstandjes en ra-

zend snelle toonladders of schijnbaar onspeelbare passages, maar
juist vijftien stuk voor stuk prachtige miniatuurtjes. Uiterst indringende muziek, die een bijzondere opmaat naar Goede vrijdag
is. Op donderdag 11 april kunt
u naar deze aangrijpende paasmuziek komen luisteren. Willem
Jan Cevaal laat delen van de CD
horen en hij speelt ook zelf op
de piano, in de Pauwehof en de
Oude Kerk aan het WilhelminaWillem Jan Cevaal.
plein om 20 uur.

Foto: Bibi Veth

Freek de Jonge viert
50 jaar vakmanschap

Regio - Op 20 juni 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Freek de
Jonge, samen met Bram Vermeulen, zijn eerste première beleefde: Neerlands Hoop in Bange Dagen. Dat wordt gevierd met De
Week van Freek in Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 juni 2019. Het belooft een week te
worden die alle talenten van de
tie tussen bolsjewieken en avant- cabaretier laat zien. Algemeen digardisten uit elkaar. Terwijl de recteur Jaap Lampe is trots op dereputatie van deze radicale kun- ze knallende afsluiter van 100 jaar
stenaars in Europa groeit, worden zij in de nieuwe Sovjetstaat
gemarginaliseerd en onderdrukt.
Sommigen emigreren naar Europa, anderen blijven en zinken
langzaam weg in het moeras van
Stalins terreurstaat. De avant-gardisten is het eerste boek waarin
deze verbijsterende geschiedenis Regio - Zondag 14 april 2019 om
14.30 uur wordt de Johannesin zijn geheel is beschreven.
Passion van J.S. Bach uitgevoerd
Toegang: € 7,50. Reserveren ge- door Vocaal Ensemble Kwarts
o.l.v. Gerrit Maas, met medewerwenst via:
king van barokensemble Florileinfo@boekhandelblokker.nl of
gium Musicum en vocale solisten
023-5282472.

Lezing over Russische
avant-gardisten door Sjeng Scheijen
Heemstede - Woensdagavond
17 april om 20 uur geeft Sjeng
Scheijen bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede,
een lezing over zijn recent verschenen boek ‘De avant-gardisten, de Russische Revolutie in de
kunst 1917-1935’. Sjeng Scheijen
(1972) is slavist en specialist Russische kunst van de vroege twintigste eeuw.
Rusland, oktober 1917. De bolsjewieken grijpen de macht. Rus-

land en de wereld zullen nooit
meer hetzelfde zijn. Vijf maanden na de revolutie benoemen
de nieuwe machthebbers nu wereldberoemde kunstenaars als
Kazimir Malevitsj, Vasili Kandinsky, Vladimir Tatlin en Marc Chagall op hoge ambtelijke posten in
het zojuist gevormde ‘Volkscommissariaat van Verlichting’. Deze
‘avant-gardisten’ willen de straten
en de pleinen, het onderwijs en
uiteindelijk de mens zelf opnieuw
vormgeven. Al snel valt de coali-

Foto: © Gisela Schenker

Stadsschouwburg: “Het jubileum
van deze grote kunstenaar, die
een belangrijk artistiek stempel
heeft gedrukt op het Nederlandse cabaret, was voor ons aanleiding om hem uit te nodigen voor
een uniek eerbetoon en mooie afsluiting van het seizoen. Freek de
Jonge nam het aanbod met beide handen aan. Het wordt een intensieve, gevarieerde en vrolijke
week.”
Meer informatie op:
www.theater-haarlem.nl.

Heemstede - In de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede staat
op zondag 14 april om 7 uur
een kunstwerk van Arjan
Bosch centraal. Het draagt
de poëtische titel ‘Het onvoltooide ogenblik’. Die titel
hoeft niet te verbazen, want
naast beeldend kunstenaar
is Bosch ook dichter en performer. In dat alles probeert
hij je anders te laten kijken
of denken en je zo op het
‘goede been’ te zetten. In de
Kunstvespers wordt gezocht
naar de verbinding tussen
cultuur en religie, vanuit de
idee dat beide uiting geven
aan iets wat uiteindelijk onzegbaar is. Daarmee zijn de
Kunstvespers een goede gelegenheid om kennis te maken met de zingevende kant
van de Oude Kerk; juist voor
wie niet zoveel (meer) heeft
met kerk en kerkdiensten.

Johannes-Passion door
Vocaal Ensemble Kwarts
in de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem.
Kaarten zijn te bestellen via
www.vocaalensemblekwarts.nl
in de voorverkoop €20,00. Aan
de zaal €25,00.

Kunstwerk
Het onvoltooide ogenblik.

Ben van der Meij 50 jaar bij Koninklijk Haarlems
Mannenkoor Zang en Vriendschap
Regio - In april 1969, vijftig jaar
geleden dus, trad Ben van der
Meij toe tot het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap. Ben wordt ter gelegenheid van dit jubileum uitgebreid in het zonnetje gezet.
Sjeng Scheijen.

Tot aan de dag van vandaag heeft
Ben niet alleen prima gezongen,

maar heeft hij ook in vele functies de basis gelegd voor waar
het koor nu staat met de zang,
de vriendschap en het gebouw.
In de vier decennia dat Ben van
der Meij vice-voorzitter was heeft
hij met zijn enthousiasme en
creativiteit het koor door één
van de moeilijkste perioden uit
zijn geschiedenis gesleept; jaren

waarin zeer veel koren door ledenverlies moesten worden opgeheven.
Ben is in 2009 door Koningin
Beatrix benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau, voornamelijk vanwege zijn grote betekenis voor het koor en hij is ook
erelid van het koor vanwege zijn
Ben van der Meij.
grote verdiensten.
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11 april

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

Willem Jan Cevaal met Liszts
Via Crucis in Oude Kerk en Pauwehof. Wilhelminaplein Heemstede. Aanvang 20 u.

18 april

Overdracht monumenten aan
kinderen groep 7
Heemstede - Voor de 32ste keer
gaven de kinderen van de groepen acht de ingelijste foto`s van
het Vrijheidsbeeld ‘Een vrouw die
haar boeien slaakt’ en het Joods
monument, ‘Boek van de Namen’
door aan de kinderen van groep
zeven van de basisscholen de
Bosch en Hovenschool, Jacobaschool, Kindcentrum De Molenwerf en de Voorwegschool. Met
de opdracht om na 4 mei de monumenten te onderhouden. Het
thema ‘In vrijheid kiezen’ was
voor de kinderen een uitdaging
om hierover te dichten. Zoals
Taeke van de Jacobaschool het
verwoordde en het gedicht voorleest op de dodenherdenking op
4 mei: “In vrijheid kiezen wij om
de momenten uit het verleden
hier te herdenken. In vrijheid kiezen wij om hier bloemen te leggen. In vrijheid kiezen wij dat iedereen kiesrecht mag hebben. In
vrijheid denken wij terug in het
verleden.” Het was dringen bij de
microfoon, waar veel kinderen
hun gedichten over vrijheid en
vrouwenkiesrecht konden voorlezen. Ze zijn allemaal gebundeld in de brochure, die uitgereikt wordt bij de Dodenherdenking op 4 mei.
Jooske Hommes van Warchild gaf
uitleg over het werk van Warchild,
zoals het geven van specialistische hulp aan kinderen in conflictgebieden, onderwijs voor kinderen in Syrië, Libanon, Irak. “Die

Romantische komedie bij Film
en Lunch. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Van 10.30 tot
ongeveer 13.30 u. De entree is
€ 13,50 inclusief lunch. Reserveren via www.wijheemstede.
nl of op tel.: 5483828.

12 april

WeHelpen
informatiemarkt.
WIJ Heemstede, de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Tussen
10.30-15 u. Gratis toegang.
Mediaspreekuur. Iedere vrijdag
van 14.00 tot 15.30 u. Locatie:
Bibliotheek Heemstede Plein1,
Julianaplein 1, Heemstede.
Gratis toegang.

kinderen zijn precies als jullie.”
Helpt waar nodig is en probeert
los te komen van oorlog. Tussen
de presentaties door, laten kinderen hun gedichten horen. Veteraan Ap van Leeuwen vertelt namens de Advies Commissie Veteranen Heemstede wat een veteraan is. Een veteraan is iemand
die als militair in opdracht van de
Regering naar een oorlogsgebied
uitgezonden is geweest. Dat kan
zijn van de Landmacht, Marine of
Luchtmacht. In Heemstede wonen ongeveer honderd oude en
jonge veteranen. De oudste veteraan in Heemstede heeft nog gevochten tijdens de 2e wereldoorlog. De jongste veteranen zijn uitgezonden geweest naar Afghanistan, Libanon en antipiraterij

missies bij Somalië en Mali. Veteranen zijn dus niet alleen maar
oude mannen, maar ook jonge
mensen. De oude mannen zitten
hier, want de jongere veteranen
zijn gewoon aan het werk. Niemand wilde daarna nog een oorlog meemaken. Om dit te voorkomen werd in 1945 de Verenigde
naties opgericht waaraan toen 51
landen deelnamen. Vandaag zijn
dat al 194 landen.
Na het nemen van de foto’s wordt
het Wilhelmus gezongen, maar
erg enthousiast klinkt het niet.
De pianist is er niet, dus wordt
het, “gelukkig”, vinden de kinderen, maar één couplet.
Ton van den Brink

Oude Kerk houdt kunst-, kitschen dienstenveiling
Heemstede - Leuk om 5 euro te
bieden op een taart en die gegund krijgen. Nog leuker om die
taart voor 30 euro geveild te krijgen, leuk voor de vrienden van de
Oude Kerk die met een dienstenveiling, op zaterdag 18 mei van
11 tot 15 uur, proberen om geld
binnen te halen voor het onderhoud en restauratie van die 400
jarige kerk. Mooi werk, maar het
kost ook veel.
Twee jaar geleden werd de eerste
veiling gehouden en werd een
succes, met kunst, kitsch en diensten. Een combinatie van diensten met goederen. Er is echter
geen opslagmogelijkheid meer
in de Pinksterkerk, dus zijn ze wat
kieskeuriger met uw inbreng van
de kunst en kitsch. Bij de diensten gaat het tevens om het sociale karakter van de uitvoering van
de diensten; mensen die elkaar
daarvoor niet kenden, gaan samen wandelen of bootje varen
op de Kagerplassen, met elkaar
eten en er wordt voor ze gekookt.
Een sjaal breien, schilderen of
bloemstukjes maken. Een verjaardagstaart maken die op de
gewenste dag afgeleverd wordt,
of iemands garage wordt opge-

Theatervoorstelling Stem van
de Stad. Bibliotheek Haarlem Centrum aan de Gasthuisstraat 32 Haarlem. Van 14-16
u. Toegang gratis, wel reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of tel.: 0235342891.

Verhalentafel. Iedere vrijdag
van 10.00 tot 12.00 u. Locatie:
Bibliotheek Heemstede Plein1,
Julianaplein 1, Heemstede.
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.

Voorjaarswandeling langs stinsenplanten op Leyduin. Van 1415.30 u. Vertrekpunt: Parkeerterrein Leyduin, Woestduinweg
4, Vogelenzang. Reserveren via:
www.gaatumee.nl.

ruimd na jaren ertegen aan hangen. Kortom heel veel originele, gezellige avonden en dinertjes bij leuke restaurants aangeboden, wie weet? Het mag zaterdag 18 mei van 11 tot 15 uur best
een gezellige dag worden in die
Oude Kerk.
Twee geroutineerde veilingmeesters zorgen voor een vlot verloop van de veiling. Hier valt veel
te verdienen en nog mooier, ook
weg te geven.

U mag vast nadenken welke kunst, kitsch of dienst u gaat
aanbieden. Op de website www.
oudekerkheemstede.nl kunt u
een aanbiedingsformulier vinden. Wilt u die dag meehelpen
met de organisatie, dan kunt u
mailen naar secretaris@oudekerkheemstede.nl. De opbrengst
van deze veiling krijgt als bestemming de Herdenking van 400 jaar
Oude Kerk.
Ton van den Brink

Lezing prof. dr. L. Feenstra bij
Roeivereniging Het Spaarne. Locatie: Clubhuis Roeivereniging het Spaarne. Kaarten
€10,-, inclusief koffie/thee, via
kikarow@hetspaarne.nl. Aanvang 20 u. Zaal open 19.30u.
Interview over levenseinde en
euthanasie voor mensen met
dementie. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Aanvang: 19 uur, toegang gratis, € 2,50 als bijdrage voor koffie en thee.
Indisch Buffet in de Luifel.
Herenweg 96, Heemstede. Aan
tafel tussen 17.15-18 u. Kosten:
€10,55. Reserveren tot uiterlijk 10 u. op de dag zelf, via tel.
023- 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf 1 april

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

T/m 16 april
9 april

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

16 april

Lezing over voedselbederf en
houdbaarheidsdata.
NVVH
Vrouwennetwerk, het oude
EHBO-gebouw,
Herenweg
88a, Heemstede. Aanvang 14
u., zaal open 13.40 u. Toegang
voor leden gratis, niet leden:
€ 2,50.

Themapresentatie routeplanners Ludo Korteman. De Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Gratis, van 10-12 u. Opgeven
via www.wijheemstede.nl of
via tel.: 023- 5483828.

Expositie cursisten creatieve cursussen Beeldende Vorming. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Gratis toegang.

17 april

Expositie Doekjesdag in de
Molenwerf. De Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede tussen 14 en 17 uur.

T/m 28 april

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

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
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.

Wabe Heeringa en Grieta Mensing.

15 april

Konijnen schilderen voor Pasen. 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.:
5483828.
Taalsoos. Iedere woensdag van
10.00 tot 11.30 u. Locatie: Bibliotheek Heemstede Plein1,
Julianaplein 1, Heemstede.
Gratis toegang.

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.
Lentewandeling op Overplaats,
met gids. Van 10 tot 11.30 uur.
Vertrekpunt: Glipperweg 4c,
Heemstede. Reserveren via:
www.gaatumee.nl.

Koffieconcert door Blaasorkest
Princehof. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Van 11-11.45
uur. Gratis toegang. Opgeven
via www.wijheemstede.nl of
via 023-5483828.

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.
Lezing over Russische avantgardisten door Sjeng Scheijen. Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede. Aanvang: 20 u. Toegang:
€ 7,50. Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.
Romantische muziek- en
dramafilm. De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang film 20 u. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.

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.

ec ifica ie
Bloemencorso
In de krant van vorige week
is per abuis in de ‘Weetjes uit
de gemeente’ vermeld dat
het bloemencorso op zondag 13 april door Heemstede rijdt. Dat moet natuurlijk
zaterdag 13 april zijn.
Asfalt
Het asfalt dat komt in de
Provinciënlaan is geen fluisterasfalt, maar een nieuw
soort, dat weliswaar het geluid iets zal dempen, maar
niet onder de naam fluisterasfalt bekend staat.
Onze excuses voor het ongemak.
Redactie de Heemsteder

Nieuws
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Heemstede

Zaterdag 13 april in centrum Heemstede

Bloemencorso door Raadhuisstraat &
Binnenweg

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

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.

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.heemstede.nl/werkaandeweg

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

88 nieuwe beuken in de Torenlaan
Wethouders Annelies van der Have en Nicole
Mulder plantten vorige week één van de 88
nieuwe beuken in de Torenlaan in wandelbos
Groenendaal. Daarmee is de monumentale
laan weer klaar voor de toekomst. De 54
beuken die nog over waren in de ‘oude’ laan
waren niet goed meer en zijn in het najaar
gekapt. Daarna heeft Waternet een oude
waterleiding vervangen. Met de aanplant van
de nieuwe bomen moeten ook de komende
generaties weer van deze mooie bomenlaan
kunnen genieten.

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

Heeft u in 2018 veel zorgkosten gehad omdat
u bijvoorbeeld blijvend ziek of gehandicapt
bent? Misschien komt u in aanmerking voor
een extra bijdrage van 385 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

- uw inkomen is niet hoger is dan 130%
van het sociaal minimum
- u woont zelfstandig
- u had in 2018 een indicatie
- u heeft langdurig hogere kosten moeten
maken door uw ziekte of handicap

Denkt u in aanmerking te komen
voor een bijdrage over 2018?

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).

Extra geld bij
hoge zorgkosten

Vraag uiterlijk vóór 30 juni 2019 een bijdrage
aan bij de Intergemeentelijke afdeling sociale
zaken (IASZ). Meer weten? Ga naar www.iasz.nl
bij bijdrage chronisch zieken of gehandicapten.
U kunt hier ook het aanvraagformulier
downloaden.

Liever telefonisch contact?

Bel voor meer informatie en toesturen
aanvraagformulier naar (023) 548 58 68.

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:
Nationaal Fonds Kinderhulp

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 18 april 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen de weigering van

een omgevingsvergunning voor het kappen
van een beuk aan de J.C. van Oostzanenlaan 2
(openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand

aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl . Neem voor
meer informatie contact op met de afdeling
Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Medewerker
Publieksbalie
(24-28 uur, schaal 7)
Wil jij het visitekaartje zijn van onze
gemeente? En heb je ervaring met
publieks- of burgerzaken?

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl en
reageer uiterlijk 17 april.

Vergadering
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare raadsvergadering op 18 april 2019
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
18 april 2019
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Besluit tot gunning outsourcing ICT-dienst
- Welstand en de Omgevingswet
- Actualisatie MJOP bij de voorziening
‘Onderhoudsfonds woningen en gebouwen’
Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 18 april 2019
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail
raadsgriffier@heemstede.nl

Ontheffing
winkeltijdenwet
Op 2 april 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten een
ontheffing op grond van artikel 3, eerste
lid, sub a van de Verordening winkeltijden
Heemstede te verlenen aan Vomar, Binnenweg
149. De ontheffing geldt voor het openstellen
van de winkel op zondagen om 10.00 uur voor
de periode van 14 april 2019 tot 14 april 2020.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Wist u dat u gekookte etensresten
gewoon in de GFT-bak mogen?
Kijk voor meer informatie over
welk afval in welke bak mag op
www.beginvanietsmoois.nl/afvalzoeker

De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Industrieweg, ter hoogte van 8: een zwarte
herenfiets, merk Giant
- Nijverheidsweg, ter hoogte van 19: een
groene damesfiets, merk BSP
- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een
grijze damesfiets, merk Giant
- Cruquiusweg, ter hoogte van halte R-net:
een paarse herenfiets, merk Union
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37:
een gele herenfiets, merkloos, een groene
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte
damesfiets, merk Limit
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van 50: een
blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Sparrenlaan, ter hoogte van ingang
Herenweg: een blauw/grijze damesfiets,
merk Kopra

- Burghavepad: een blauwe herenfiets, merk
Peugeot
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 31: een
zwarte damesfiets, merk Limit
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 53a: een
zwarte damesfiets, merk Limit
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 66: een
blauwe damesfiets, merk Kopra
- Kerklaan, ter hoogte van 1: een blauwe
damesfiets, merk On the Road
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors;
een grijze damesfiets, merk Phoenix, een
bruine damesfiets, merk Kyoso, een witte
kinderfiets, merkloos
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling:
een blauwe damesfiets, merk Gazelle
- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink:
een gele kinderfiets, merk Rockman,
een witte kinderfiets, merk Cindy, een
groene kinderfiets, merkloos, een zwarte
damesfiets, merk Limit

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 24 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.

Verwijdering gemeentelijke boom
- Prinsessenhof bij 46 : 1 esdoorn ( Ø30 cm,
sterk verminderde vitaliteit, herplant op
andere locatie)

Direct-belanghebbenden kunnen tot
en met 24 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.

Evenementenvergunningen
Voorjaarsmarkt
Op 4 april 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging WCH voor het houden
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en
Raadhuisstraat op 26 mei 2019 van 11.00 tot
17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven het

weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/
Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan af te sluiten tussen 06.00 en 20.00
uur.
Sint op het dak
Op 5 april 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van
de Algemene Plaatselijke Verordening,
een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het
houden van Sint op het dak in de Jan van

Goyenstraat op 17 november 2019 van 16.00
tot 18.30 uur. Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven voor het
afsluiten van de Jan van Goyenstraat (tussen
de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van
Ostadeplein) van 16.00 tot 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Alberdingk Thijmlaan 55, het plaatsen van
een open fietsenberging zonder deur met
een plat dak in de voortuin, wabonummer
382419, ontvangen 15 maart 2019
- Bosboom Toussaintlaan 78B, het wijzigen
van de bestemming bedrijf van de eerste
verdieping naar wonen en verplaatsen van
de trap naar de voorzijde van het pand
met eigen opgang en het verlagen van de
verdiepingsvloer, wabonummer 385486,
ontvangen 24 maart 2019
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van
een erker aan de voorzijde, wabonummer
386812, ontvangen 27 maart 2019
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van
een geluidswerende erfafscheiding ,
wabonummer 38773, ontvangen
29 maart 2019
- IJssellaan 2, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386321, ontvangen 26 maart 2019
- IJssellaan 4, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
386718, ontvangen 26 maart 2019
- Nijverheidsweg ter hoogte van 5-7,bij de
Watertoren, het kappen van 2 bomen,
wabonummer 387532, ontvangen 27 maart
2019
- Voorweg 24, interne verbouwing van een
bestuurskantoor, wabonummer 384384,
ontvangen 20 maart 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Alberdingk Thijmlaan 55, het plaatsen van
een open fietsenberging zonder deur met
een plat dak in de voortuin, wabonummer
382419, verzonden 1 april 2019
- Binnenweg 41, veranderingen t.b.v. het
oprichten van een nieuwe winkel, het
plaatsen van reclame, een condensor op
het platte dak, wabonummer 368398,
verzonden 3 april 2019
- Camphuysenlaan 13, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 376158,
verzonden 4 april 2019
- Franz Lehárlaan 104, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 381298, verzonden
4 april 2019
- J.H. Weissenbruchweg 8, het wijzigen
van de voorgevel, wabonummer 374332,
verzonden 5 april 2019
- Linge 54, het wijzigen van de voorgevel
en plaatsen van een steiger, wabonummer
381589, verzonden 5 april 2019
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’.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Blekersvaartweg 14, het verbouwen/
renoveren van een woon/winkelpand naar
5 appartementen, wabonummer 376342,
ontvangen 1 maart 2019
- Charlotte van Pallandtlaan 1, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 368686,
ontvangen 4 februari 2019
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van het woonhuis, wabonummer 371927,
ontvangen 15 februari 2019
- Romeinlaan 65, het optrekken van de
achtergevel en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 382388, ontvangen
15 maart 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van het woonhuis, wabonummer 371927,
ontvangen 15 februari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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.

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.
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’.

Spannende bridgefinale Bridgeclub Bel Air
Heemstede - Zaterdag, 6 april
was de spanning te snijden in
de twee zalen van het GSV-gebouw aan de Frans Schubertlaan
te Heemstede. Aldaar werd door
152 bridgers de finale gespeeld
van de wintercompetitie Bridgeclub Bel Air (Hillegom) op zaterdag. Tussen de eerste drie van de
A groep zat maar 2 procent gemiddeld en in de B-groep was het
zelfs nog minder. Wie gaat er degraderen en wie mag er promoveren? Er stond veel op het spel.
Na de 24 spellen werd de eindbalans opgemaakt en het bleek
dat Joke Meijer en Tine Molenaar hun titel hadden geprolongeerd. Lenie van Rixel en An Vink
konden het niet bolwerken. Ans
en Cees v.d. Meer stonden derde
maar een slechte middag (slechts
43,06%) was verantwoordelijk
voor een duikeling naar 5. Dessa
Ramic en Wim Wonink werden Joke Meijer en Tine Molenaar
derde. Monique van Zanten en Rita Fluitsma behaalden 60,42% en
klommen daarmede naar plaats
13 en handhaafden zich in de A
groep. Ans Heemskerk en Cock
v.d. Maarl kwamen niet verder
dan 40,74% en zakten naar plaats
19. Dus volgend jaar naar de B.
Tiny Uitendaal en Agnes Hulsebosch speelden dramatisch en
bleven net op plaats 18 steken.
Zij hielden 00.28% over.

Mooi lentedoorkijkje

Heemstede - “Een mooi lenteplaatje toen ik zondag over de
Manpadslaan fietste en dit doorkijkje naar Huis Te Manpad fotografeerde”, schreef Edith Commissaris uit Heemstede bij haar
ingezonden foto.

ZCFC G1 - HBC G1 wordt
5-14, ondanks blessures
Regio - Twee weken terug hinkte de eerste speler het veld af met
een enkelblessure. Kan gebeuren. Na de laatste training overkwam het de volgende speler en
nummer drie liep dezelfde kwetsuur op in een sportschool. Dat
was zo kort voor de wedstrijd,
dat coach George ter plekke een
andere opstelling moest maken.
Desondanks kwam er een verrassend aanvallende opstelling uit
de hoge hoed. Hij had het gelijk
aan zijn zijde, want binnen een
minuut lag de eerste in het netje.
Lekkerder kan je niet beginnen.

terecht. Maarten hield het hoofd
koel en heerste ook koppend.
Martijn bracht als robuuste laatste man de rust die nodig is. Het
sloopwerk van Bodiam bracht
de aanvallers tot wanhoop. Johan was de spelverdeler die overal goed het oog in had. Debora
kan op alle plekken ingezet worden en is dan ook de meest multifunctionele speler van het team.
Jeroen was weer de koning van
de assists en met een half doelpunt dichtbij het afmaken. Davy was in zeer goede doen en
liet, met 5 doelpunten, het scorend vermogen van vroeger zien.
Het vervolg van de wedstrijd was Arjen genoot van zijn vrijheid,
eigenlijk geen verrassing meer. kreeg daardoor de bal veel aanHBC was gewoon een maatje te gespeeld en beloonde het team
groot voor ZCFC. Je speelt na- met maar liefst 9 treffers.
tuurlijk zo goed als je tegenstander toestaat en HBC maakte daar Vervelend voor de geblesseervolop gebruik van. Vandaag al- den, maar het is wel leuk om te
leen maar sterren in het veld ge- zien dat sport niet enkel blessuzien. De complimenten van de res is...
ZCFC coach voor het sterke keeperswerk van Sebastiaan waren Leo Holdorp

Ode aan de
Magnolia
Ik kijk en zie hoe
de knoppen zich
een voor een
ontvouwen
schaamte vrij hun
schoonheid en
intimiteit blootgeven
als een pasgeboren baby
ik adam een paar keer
heel diep
en ervaar dan
de intimiteit
en schoonheid van mijn
eigen ziel
ontstaan uit dezelfde
bron van liefde
mijn God!!!
Ik LEEF
Ada Lodder

Lezing over voedselbederf en houdbaarheidsdata
Heemstede - Op dinsdag 16 april
houdt voedingskundige Martin
van der Gaag een lezing bij het
NVVH Vrouwennetwerk, in het
oude EHBO-gebouw aan de Herenweg 88a in Heemstede. Hij laat
zien welke soorten voedselbederf er bestaan, welke ongevaarlijk zijn en wat je aan moet met de
verschillende houdbaarheidsdata. Martin van der Gaag studeerde cum laude af als voedingskundige. Hij is ook redacteur en journalist bij het tijdschrift ‘Genoeg’
en schrijft daarin ‘Over de datum’.
Aanvang 14 uur, zaal open om
13.40 uur. Toegang voor leden
gratis, niet leden: €2,50.

In de B-groep hoefde Annemique
van Gulik en Jet van Kaam maar
een bescheiden 50% te halen
om kampioen te worden van de
B-groep. Het werd echter maar
43,40%. Clary Velthuyzen van
Zanten kwam met Wil Springer
tot hun reglementaire 55% en dat
was genoeg voor de titel. Samen
met Vera Bruijn en Ed Ploeger,
Lilian Bosman en Kitty Melchers;
Els Berndsen en Henriëtte Heijdendaal; Marjan Jansen en Ada
Lohuis gaan zij naar de A-lijn.

Clary Velthuyzen van Zanten en Wil Springer.
Aan het eind werd eenieder getrakteerd op een portie bitterballen en een bloeiend vetplantje. In

oktober gaat het 30ste seizoen
weer van start.
Piet van den Raad

Onderlinge wedstrijden
bij jubilerende Reddingsbrigade
Heemstede - Het afgelopen
weekend was het weer zo ver. De
leden van de Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB) zwemmen
tegen elkaar om te kijken wie de
snelste is. Omdat de HRB dit jaar
100 jaar bestaat, kregen de wedstrijden een extra vrolijk tintje.
Voor de meeste, jonge, deelnemers is het best een indrukwekkend evenement: iedereen die
naar je kijkt en je toejuicht, terwijl jij in een baan helemaal voor
jezelf, je uiterste best doet om zo
snel mogelijk naar de overkant te
gaan. Als je nog maar 7 of 8 bent
is dat knap lastig.
De mascotte van de 100-jarige
HRB (de dolfijn HeRBie) kwam
ook langs. Alle kinderen kregen
een high five en bij de prijsuitreiking hielp HeRBie met het omhangen van de medailles. Tijdens
de grote estafette kwamen de opblaas-neefjes en nichtjes van HeRBie in het water om met de kinderen mee te zwemmen. Een prachtig gezicht.Uiteindelijk leverden
al die wedstrijden ook kampioe-

nen op. Voor een heel (jubileum-)
jaar mogen de volgende zwemsters en zwemmers zich kampioen van de HRB noemen:
Aspiranten tot 8 jaar: Elodie Lekkerkerker

Aspiranten 9-11 jaar: Mees van Dijk
Junioren meisjes: Vera Jansen
Junioren jongens: Thijs van den
Berg
Senioren Dames: Kim de Vijlder
Senioren Heren: Joost Damen.

