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Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Na de bloei van de 
bollenvelden is het tijd voor de 
bloesembomen. Ze staan in volle 

glorie, met sprookjesachtige pas-
telkleuren in bloei. Heemstede, 
een en al bloesemdorp.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

2019: de warmste Koningsdag 
ooit of niet?
Heemstede - Vrijmarkten, mu-
ziekoptredens en andere gezel-
lige activiteiten. Allemaal Ko-
ningsdagactiviteiten die op 27 
april vaak buiten plaatsvinden. 
Het weer op deze feestdag is dan 
ook een veelbesproken onder-
werp. Kan Heemstede zich opma-
ken voor een warme en zonnige 
Konigsdag?  Aanvankelijk werd 

er een temperatuur van 19 gra-
den voorspeld. De kans is daar-
mee groot dat dit de warmste Ko-
ningsdag ooit wordt sinds de in-
voering van Koningsdag in 2014. 
Onlangs werd de voorspelling 
echter bijgesteld naar 13 graden. 
Afwachten dus. De Heemsteder 
wenst in ieder geval iedereen een 
mooie Koningsdag toe.

17de eeuws portret Adriaan Pauw 
aangetroffen in gebouw van de Senaat
Heemstede - Op 12 april brach-
ten leden van Probusclub Kenne-
merland een georganiseerd be-
zoek aan het Parlement in Den 
Haag en vond o.a. een rond-
leiding plaats in de vergader-
zalen van de Tweede Kamer en 
de Eerste Kamer. Tot hun verras-
sing werd in het gebouw van de 
Senaat een tot dan onbekend 
geschilderd portret aangetrof-
fen van raadpensionaris Adri-
aan Pauw die deze functie twee-
maal vervulde, van 1630 tot 1636 
en van 1651 tot zijn overlijden in 
1653.

Vaak afgebeeld 
Adriaan Pauw, die zich in het bui-
tenland veelal liet aanpreken als 
‘Heemstede’, is talrijke malen ge-
portretteerd. Bekend zijn de ge-
schilderde portretten van Pauw 
en zijn tweede echtgenote An-
na van Ruytenburch uit 1646 van
Gerard ter Borch, eigendom van 
nazaten Pauw van Wieldrecht en 
tegenwoordig in bruikleen aan-
wezig in het Frans Hals Museum. 
In 1985 waren deze te zien op
de Pauw-tentoonstelling in het 
Oude Slot.
Verder is Adriaan Pauw te vinden 
op diverse schildererijen in mu-
sea te Amsterdam, Munster, Lon-
den, Parijs en kasteel Gripsholm 
(Zweden). Bovendien is Pauw
tussen de 17de en 19de eeuw zo’n 
40 keer als portret gegraveerd. 
Een volledige verzameling is
aanwezig in de Nationale Biblio-
theek van Oostenrijk te Wenen, 
welke ik vorige maand bezocht. 
Circa 15 etsen, gravures en litho’s 
zijn mede dankzij een schen-
king in 1988 aan de Heemsteed-
se  bibliotheek van voormalig ge-
meenteraadslid en kunstverza-
melaar Geert Hofl and, aanwezig 
in het archief van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek.

Statenzaal van Holland 
en West-Friesland
Na het overlijden van Pauw is hij 
opgevolgd door de jonge, geleer-
de en talentvolle Johan de Witt, 
die zich zou ontwikkelen tot een 
staatsman van formaat en in het 
rampjaar 1672 met zijn broer Cor-
nelis, door dronken lieden van 
de Haagse schutterij jammerlijk 
is vermoord. Vergaderingen van 
de aanvankelijk 17, later 7 gewes-
ten van de Nederlanden werden 

sinds eind 13de eeuw gehouden 
in de Ridderzaal, gebouwd onder 
het bewind van de graven Wil-
lem II en Floris V. Daarnaast had 
de grote zaal een functie voor 
ontvangsten, als winkelcentrum, 
o.a. voor verkoop van boeken en 
vonden hier de trekkingen van 
de Staatsloterij plaats, zodat men 
in het verleden ook sprak van de
Loterijzaal. In 1651 gaven Staten 
van Holland in de periode van 
het Stadhouderloze Tijdperk op-
dracht aan bouwmeester Pieter 
Post (1608-1664) op het Binnen-
hof een speciale vergaderzaal 
voor de Staten van het gewest 
Holland en West-Friesland te ont-
werpen. Deze Statenzaal moest 
de internationale invloed van 
het gewest uitstralen en de nieu-
we machtsverhoudingen aan het 
Binnenhof weergeven.  Post is de 
architect van onder meer paleis 
Huis ten Bosch, het stadhuis van 
Maastricht en de Hervormde Kerk 
van Bennebroek. 

Kunstschilders Andries de 
Haen en Nicolaes Willingh
In  1655 kwam de ruwbouw ge-
reed waarna nog verscheide-
ne  kunstenaars tot 1665 ge-
werkt hebben aan de versiering 
van de zaal met plafondschilde-
ringen. Dat waren vooral Andries 
de Haen (circa 1620 vermoede-
lijk geboren in  Haarlem, overle-
den voor 1677) en diens zwager 
Nicolaes Willingh (1642-1682) . 
Laatstgenoemde verhuisde in 
1668 naar Berlijn en  Potsdam om 
in dienst te treden als hofschilder 
van de keurvorst van Branden-
burg Friedrich Wilhelm 1. 
Hun beider fraaie plafondschilde-
ringen drukken Hollands glorie 
in de Gouden Eeuw uit via  ver-
beelding van de volkeren waar-
mee de Republiek banden onder-
hield:  Fransen, Spanjaarden, Tur-
ken, Perzen, Polen, Russen, Duit-
sers, Italianen en Engelsen. 

Lees verder op pagina 2.

Portret van Adriaan Pauw door Andries de Haen en Nicolaas Willing 
(foto: Bob Verburg).

Heemstede - Tjitske van der 
Meer uit Heemstede, stuur-
de deze foto: “Iedereen ge-
noot van het Bloemencorso 
op z’n eigen manier. Ook de-
ze twee jongens, die er op 
hun gemak eens lekker voor 
gingen zitten en dankbaar
gebruikmaakten van een kar-
retje van onze Grootgrutter.”

Zittend 
genieten van 
Bloemencorso

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

OPEN!

KONINGSDAG

ZONDAG 28-04
VAN 10.00 - 17.00 UUR

VAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAGKONINGSDAG

H A A R L E M  -  G R O T E  H O U T S T R A AT  5 9

20%
KORTING

−
O P  D E  H E L E
C O L L E C T I E

Koninklijke
kortingen
D O N D E R D A G  2 5  A P R I L
V R I J D A G  2 6  A P R I L
Z AT E R D A G  2 7  A P R I L
K O N I N G S D A G  O P E N
VA N  0 8 . 0 0 - 1 5 . 0 0  U U R
Z O N D A G  2 8  A P R I L

Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 28 april, 10u.
dhr. M. de Ridder (Sassenheim),

gezamenlijke dienst
met Heemstede.

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 28 april, 10u.
Voorganger mevr. drs. G. van de 

Harst-de Leeuwe (Haarlem).
www.adventskerk.com

]

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 25 april, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 28 april, 10u.
Eucharistieviering. Bavokoor. 

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 28 april,
10.00 uur.

Spreekster: mevr. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Zondag 28 april 10.00 uur 
Hoogmis

Zondag 28 april 18.45
Plechtig Lof

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 28 april om 10u.
 Mevr. M. Eikelenboom–den Uil.

 
Na de dienst koffi  edrinken

in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 28 april, 10u.
Trefpunt, Bennebroek: dhr. M. de 

Ridder, gezamenlijke dienst.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Zandvoort - Ieder jaar vra-
gen we er toch weer even aan-
dacht voor: de castratie of ste-
rilisatie van je kat. Voor je het 
weet heeft je huisdier de lente 
in zijn of haar bol en gaat jouw 
kat op zoek naar een romanti-
sche date. En zo kan het gebeu-
ren dat de huispoes na onge-
veer tweeënhalve maand be-
valt van 5, 6 of nog meer kit-
tens. Die daarna nog minimaal 
zeven weken bij hun moeder 
moeten blijven. En natuurlijk 
lijkt het zo leuk; een stuk of wat 
van die kleine pluizenbolletjes. 
Alleen kan de zorg voor een 
moederpoes met kittens best 
intensief zijn. Vaak regelt de na-
tuur het allemaal zelf maar wat 
als er problemen zijn bij de be-
valling, als de poes geen melk 
heeft of als ze helemaal niets 

wil weten van haar kittens? De 
meeste goedbedoelende poe-
zenbaasjes hebben dan geen 
idee meer wat ze moeten doen. 
Dat kan allemaal voorkomen 
worden door je poes op tijd te 
laten steriliseren. Ook als je een 
katertje hebt is het beter om 
hem rond een half jaar te laten 
castreren. Hierdoor voorkom 
je veel ongewenst gedrag van 
je kater zoals: sproeien, vech-
ten en kattengejammer in de 
buurt. Jonge katers gaan ook 
vaak actief op zoek naar krol-
se poezen. Ze verdwalen daar-
bij regelmatig en brengen dan 
de rest van hun leven door als 
zwerver of eindigen als ver-
keersslachtoff er. Natuurlijk wil 
je niet dat jouw geliefde huis-
dier zoiets overkomt. Wees er 
dus op tijd bij om te zorgen dat 

jouw kat gewoon een gezellige 
bankhanger blijft. 

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. 

Lentekriebels

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Hoewel niet samen gebouwd, 
behandelen we Zandvoortsel-
aan 63 en 61. Zandvoortsel-
aan 63 is in dit geval het ‘bui-
tenbeentje’ qua bouwstijl. Dit 
pand is gebouwd in 1998 (uit 
dat jaar is de toenfoto) in op-
dracht van Wessel Boerma 
(nummer 61). ‘The IN Connec-
tion’(interieurarchitectuur) zijn 
vanaf het begin huurders, aldus 
dhr. Jan van Honschoten.
Volgens bouwtekeningen 
wordt er in 1920 een garage 
gebouwd bij nummer 61. Het 
pand zelf stamt uit 1917, zien 
we bij de bouwtekening van 
nummer 59. In eerste instan-
tie komen we nummer 61 voor-
al tegen als woonhuis. In 1930 
is er een vrijwillige veiling van 
het pand. Op 9 september 1930 
lezen we in het Haarlems Dag-
blad dat de veiling is ‘Opgehou-
den’, dus nog niet verkocht.
Uit 1935 zien we een bouwteke-
ning dat het huis omgebouwd 
wordt tot winkel en gaat F.W. 
Engel beginnen met een wijn- 
en distilleerhandel. Dhr. Engel 
kwam van nummer 34 en zat 
daar tussen 1931 en 1936. Voor 
1931 zat hij in ‘De Oude Beuk’. 
Het bovengedeelte van 61 blijft 
woonhuis. De heer Engel houdt 
het lang vol. Pas in het straten-
boek van Heemstede van 1 no-
vember 1957 wordt zijn opvol-
ger vermeld: W. Zeijlmaker. In 
1963 wordt: ‘Wijnhandel Engel, 
H.S. Groenhout’ vermeld. Wel 
bijzonder dat W. Zeijlmaker ook 
nog als slijter genoemd wordt 
tot in ieder geval 1975. Op 1 ja-
nuari 1971 zien we een ande-
re fi rmanaam: ‘De Drie Kruiken’, 
wel van H.S. Groenhout. Per 
september 1991 sluit  het post-

kantoor, toen nog in de slijterij.
‘Hart voor Administratie’ zit 
sinds 2013 op nummer 61. 
Daarvoor zat ‘Boerma Wes-
sel Assurantiën’ in het pand (in 
1993 wordt hij al genoemd in 
het stratenboek), tevens eige-
naar van nummer 63.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 20 april 2019. Mocht u
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.nl

(H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor de Heemste-
der). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (46)

Vervolg van voorpagina

Twee prachtige schoorsteenpar-
tijen geven bovendien schilde-
ringen weer met voorstellingen 
van ‘De Vrede en de Oorlog’, ver-
vaardigd door Adriaen Hanne-
man die de Godin van de Vrede 
voor zijn rekening nam en Jan 
Lievens die de Oorlogsgod Mars 
in volle wapenrusting uitbeeld-
de. Daarnaast zijn door De Haen 
en Willingh vanaf de houten ron-
dingen de portretten van 7 raad-
pensionarissen in medaillons ge-
schilderd, te weten Paulus Buys, 
Johan van Oldenbarnevelt, An-
dries de Wit, Anthony Duyck, Ja-
cob Cats, Adriaan Pauw en  Johan 
de Witt. Opmerkelijk is dat door 
de gidsen en in de bestaande li-
teratuur enkel de meest bekende: 
staatslieden Johan van Oldenbar-
nevelt en Johan de Witt genoemd 
worden. Een enkele keer ook Ja-
cob Cats, die overigens meer als 

volksdichter dan als politicus be-
kend bleef. Adriaan Pauw is afge-
beeld met de ketting en wapen in 
de orde van Sint Michiel, die hij in 
1621 tijdens een audiëntie had 
ontvangen van de Franse koning 
Lodewijk XIII. Sinds 1849 wordt 
de monumentale Statenzaal ge-
bruikt als vergaderplaats van de 
Senaat. In de ruimte hangt tevens 
een groot formaat schilderij van 
koning Willem II ten voeten uit, 
vervaardigd door Jan Adam Kru-
seman. De vorst schonk het aan 
de Eerste Kamer toen er aan de 
bemoeienis van Willem II  met de 
Senaat een eind was gekomen 
als gevolg van de grondwet van 
Thorbecke uit 1848.
Adriaan Pauw heeft zijn portret in 
de Statenzaal niet meer gezien. 
Hij overleed 21 februari 1653 op 
68-jarige leeftijd aan een beroer-
te in zijn Haagse residentie, mid-
denin de Eerste Engelse Oorlog 
die voor Nederland slecht verliep. 

Een eredienst had eind februa-
ri plaats in de Nieuwe Kerk te ’s-
Gravenhage, waarna het stoff elijk 
overschot per koets is vervoerd 
naar Heemstede om op 1 maart 
in de grafkelder onder het koor in 
aanwezigheid van zijn familie te 
worden begraven.

Hans Krol

Portret van Adriaan Pauw door 
Gerard Ter Borch, 1646 (Frans Hals 
Museum).

17de eeuws portret Adriaan Pauw 
aangetroffen in Senaat

Wiet uit Heemstede wint 10.000 euro 
in BankGiro Loterij
Heemstede - Een grote ver-
rassing voor Wiet uit Heemste-
de. Hij heeft in de trekking van 
de BankGiro Loterij een bedrag 
van 10.000 euro gewonnen. On-
langs stond de Loterij bij Wiet 
op de stoep om hem de cheque 
te overhandigen. Wiet was com-
pleet verrast.Wiet (59) vertelt en-
thousiast: “Deze prijs komt als ge-
roepen. De kozijnen moeten ver-
vangen worden dus daar gaan we
gelijk werk van maken. Daarna 
gaan we op vakantie naar Bali. 
Waanzinnig!”

De BankGiro Loterij maakt iedere 
dag de winnaar van een prijs be-

kend. Alle dagen gaat er 10.000 
euro uit, elke week 100.000 euro 
en iedere maand wint een deel-
nemer van de loterij maar liefst 1 
miljoen euro.

De BankGiro Loterij is de cultuur-
loterij van Nederland: niet alleen 
deelnemers winnen, ook tal van 
culturele organisaties zoals mu-
sea, molens en monumenten. 
Met de helft van ieder lot dragen 
de ruim 600.000 BankGiro Loterij-
deelnemers maandelijks bij aan 
cultuur in Nederland. Hierdoor 
kon de Loterij in 2019 ruim 79,4 
miljoen euro verdelen onder 77 
culturele organisaties.

Wiet uit Heemstede wint 10.000 
euro in BankGiro Loterij (Foto: 
Jurgen Jacob Lodder).
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Appeltaart voor UNICEF op Vrijmarkt Koningsdag
Heemstede - Op Koningsdag - 
zaterdag 27 april – staat JCI Ken-
nemerland – zoals ieder jaar - 
met zelfgebakken appeltaarten 
op de vrijmarkt op de Javalaan in 
Heemstede. 
Voor deze traditionele konings-
dagactie bakken leden van de Ju-
nior Kamer zelf appeltaarten en 
verkopen deze tussen 6.30-15.30 
uur op de vrijmarkt in Heemste-
de. Inmiddels wordt deze jaarlijk-
se actie voor het goede doel al 
meer dan 30 jaar met succes ge-
organiseerd. 
Dit jaar zamelt JCI Kennemer-
land geld in voor UNICEF. De Ju-
nior Kamer wil zich verbinden 
aan Unicef als ‘UNICEF Business 
Buddie’ en zich op die manier in-
zetten voor de ontwikkeling van 
kinderen wereldwijd. Zie ook
http://www.jci-kennemerland.nl 
en www.jci.nl.

KONINGSNACHT
Vrijdag, 26 april vanaf 20.00 uur een spectaculair live optreden in Café de 1ste aanleg  van de populaire Haarlemse band
Harlem Oil met wervelende rock en pop covers. Harlem Oil is een Coverband die met veel enthousiasme en de juiste nummers 
uit een grote Setlist iedere gelegenheid tot een feestje weet te maken.
Munten verkoop voor Koninginnenacht en dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

Vrijdag 26 april tussen 18.00 en 24.00 uur bij de Groene Druif en Cheval Blanc schitterende optredens van Dj Bert,  DJ Marcello
en de Band Bonafi ed .en een special optreden van een verrassingsact natuurlijk in de Jan van Gooyenstraat op het midden-
terrein voor Le Cheval Blanc en de Groene Druif

KONINGSDAG

RAADHUIS
14.00-14.45 uur  Ontvangst dragers Koninklijke onderscheiding 
15.00-16.00 uur   Oranje Franje een gratis borrel, een hapje en natuurlijk
    gezellige muziek voor alle Heemstedenaren

WILHELMINAPLEIN
13.00-21.00 uur  Konings BBQ met Soulmachine en DJ Floorfi ller 

Optredens muziekpodium Wilhelminaplein: 
14.30 – 16.00 uur  Soulmachine, swingende ritmes en altijd
   heel leuke interactie met het publiek
16.00 – 17.30 uur   Het Foute Uur, door DJ Floorfi ller  
17.30 – 20.00 uur   Soulmachine

Hét grote feest van Koningsdag 2018
20.00 uur   Guilty Pleasures  door DJ Floorfi ller 
We gaan nog niet naar huis want morgen zijn we vrij of helaas niet!!!!

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur  Vrijmarkt
09.00-15.00 uur  Heemgames
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur    Inschrijving Puzzelfi etstocht Trapveldje SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00  uur  Start Puzzelfi etstocht 

JAN VAN GOYENSTRAAT
Vanaf 07.00 uur   kleedjesmarkt
Tussen 12.00 en 16.00 uur  DJ Highland
Van 16.00 en 21.00 uur  Marx Brothers Funky Jazz 

Gedurende de middag en avond gaan deze top entertainers er een enorm mooi feest van maken op de Jan van Goyenstraat.
Hier moet je gewoon bij zijn geweest deze Koningsdag!

IEPENLAAN
Aanvang 14.00 uur  Kleinschalig buurtfeest met live muziek verzorgd door Rudolf Kreuger

14.00-14.45 uur  Ontvangst dragers Koninklijke onderscheiding 
15.00-16.00 uur   Oranje Franje een gratis borrel, een hapje en natuurlijk
    gezellige muziek voor alle Heemstedenaren

13.00-21.00 uur  Konings BBQ met Soulmachine en DJ Floorfi ller 

14.30 – 16.00 uur  Soulmachine, swingende ritmes en altijd
   heel leuke interactie met het publiek
16.00 – 17.30 uur   Het Foute Uur, door DJ Floorfi ller  

20.00 uur   Guilty Pleasures  door DJ Floorfi ller 
We gaan nog niet naar huis want morgen zijn we vrij of helaas niet!!!!

10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur    Inschrijving Puzzelfi etstocht Trapveldje SEIN aan de Meerweg

KONINGSNACHT

Programma Koningsdag 2019

Wecycle pakt e-waste 
na vrijmarkt aan
Heemstede - Wecycle wil met 
haar partnergemeenten voor-
komen dat onverkochte elektri-
sche apparaten na de vrijmarkt 
in de vuilnisbak belanden. Daar-
om krijgt iedereen die na de vrij-
markt een afgedankt elektrisch 
apparaat of energiezuinige lamp 
inlevert op de gemeentelijke mi-
lieustraat, ook bij de Meerlanden 
aan Cruquiusweg 47 in Heemste-
de, een gratis Wecycle Recycle 
Memo-spel (op=op).  

Wecycle voert de regie over de in-
zameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via ons landelijk dek-

kend inzamelnetwerk van 10.000 
punten kunnen consumenten en 
professionals e-waste gratis inle-
veren. Wecycle werkt samen met 
75 procent van de gemeenten.  
  
Wecycle laat de ingeleverde ap-
paraten en lampen recyclen tot 
nieuwe grondstoff en. Daarnaast 
komen door recycling schadelijke 
stoff en niet in het milieu en wordt 
de uitstoot van CO2 vermeden.
In 2017 heeft Wecycle 107 mil-
joen kilo e-waste ingezameld en 
gerecycled met een nuttige toe-
passing van 97 procent. Hiermee 
is een CO2-uitstoot vermeden 
van 345 miljoen kilo. Meer infor-
matie op www.wecycle.nl. 

Foto: Wecycle

Gezellige Koningsdag bij RCH
Heemstede - Op zaterdag wordt 
er normaal gesproken gevoet-
bald, maar deze keer geeft RCH 
aan de Sportparklaan in Heem-
stede, er een geheel andere in-
vulling aan. RCH kleurt oranje op 
Koningsdag, 27 april. Op het par-
keerterrein van sporthal Groe-
nendaal worden tal van leuke ac-
tiviteiten georganiseerd voor kin-
deren.

Naast springkussens en diver-
se andere spelen is er werkelijk 
van alles te beleven. RCH zal aan-
wezig zijn met een paar leuke 
stands. Ook organiseert de club-

wedstrijdjes op een ‘Pannaveldje’ 
en met een ‘Schietkanon’, waar-
mee de schotkracht kan worden 
gemeten. En er is een speelveldje 
waar vier tegen vier wedstrijdjes 
worden georganiseerd onder lei-
ding van kundige RCH-mensen.

Kinderen in dezelfde leeftijdsca-
tegorie kunnen onderling hun 
techniek en schotkracht bewij-
zen. Leuke prijzen worden be-
schikbaar gesteld. Komt allen kij-
ken, of beter nog: deelnemen aan 
de feestelijkheden.

Bijdrage Harry Opheikens

Foto: Harry Opheikens
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Wat een heerlijkheid lijkt 
me dat, in zo’n auto rijden 
die met gemak meer kubie-
ke meter lucht meeneemt 
dan zich in mijn toilet be-
vindt. Met stoelen die niet 
onderdoen voor mijn bank-
stel en een touchscreen dat 
groter is (en meer touch 
heeft) dan mijn laptop. Ge-
faciliteerd door een scala 
aan technische snu� es, een 
achteruitrijcamera (..) en 
dat doff e piepje dat ik altijd 
hoor als ze parkeren. Ruim-
tevaart op wielen.

Ben ik jaloers? Volmondig 
ja! Zou ik er ook eentje wil-
len hebben? Ja, twee zelfs, 
1 voor elke opgetrokken 
wenkbrauw van mijn echt-
genote die deze ambitie 
over mijn schouder mee-
leest, nu. En wat zou ik er 
mee doen, als eerste? Ik 
zou proberen of het inder-
daad waar is dat je met zo’n 
auto met 70 kilometer per 
uur over de verkeersdrem-
pels op de Vrijheidsdreef 
kunt rossen, zonder dat de 
caff é latte over het touchs-
creen (of over de kinderen 
op de achterbank) klotst. Ik 
zag een moeder met zo’n 
verveeld gezicht dat schijn-
baar bij het rijden in zo’n 
auto moet worden opge-
zet, dat doen namelijk. Het-
geen mij dus nieuwsgierig 
maakte.

Jammer dat bij het over-
schrijven van het aankoop-
bedrag, met een groot aan-
tal nullen voor de kom-
ma, een foutmelding ver-
scheen. Iets met ‘Ontoerei-
kend’. 
Onwillekeurig dacht ik; 
“Dat zijn die drempels ook”

F. van der Heijde,
Heemstede

LEZERSPOST

Drempels

Bent u ook een beetje 
leeg na de verkiezingen?
Heemstede - De vorige verkie-
zingen, voor de Provinciale Sta-
ten en waterschappen, zijn nog 
niet verwerkt of de volgende die-
nen zich aan: die voor het Euro-
pees Parlement. Nog ruim een 
maand te gaan voordat u op don-
derdag 23 mei een stem uit kan 
brengen op een van de Europar-
lementariërs (26) die ons land 
vertegenwoordigen in het parle-
ment dat uit 751 zetels bestaat, 
uit 28 lidstaten. In het parlement 

zitten geen afzonderlijke natio-
nale partijen, maar Europese par-
tijen. Vaak gaat het om nationale 
partijen die een verbinding zijn 
aangegaan met partijen uit (mini-
maal) 5 andere lidstaten. Binnen-
kort zullen de verkiezingsborden 
in de gemeente wel weer beplakt 
worden maar op dit ogenblik zijn 
ze nog ‘maagdelijk’ wit. Of staat 
het bord symbool voor het lege 
gevoel dat overblijft na de vorige 
verkiezingen?

Monturen van Preciosa bij Stefans 
Brillen en Lenzen
Heemstede - Mooi, eerlijk en 
van dichtbij. Net zo verantwoord 
als met eten omgaan, wil Ste-
fans Brillen en Lenzen ook graag 
zo omgaan met de monturen die 
zij inkopen voor u. Wilt u ook het 
goede gevoel ervaren van een 
duurzame bril van Nederlands 
Erfgoed? Dat kan bij Stefans, die 
de monturen in huis heeft van 
de enige overgebleven brillenfa-
briek in Nederland, Preciosa.

De geschiedenis van het merk 
gaat terug tot 1936. Toen al pro-
fi leerde Preciosa zich met de 
wat zwaardere, degelijke bril-
len. Sommige techniek verou-
dert niet. De klinkscharnieren 
worden nog steeds toegepast 
en zijn nog steeds even dege-
lijk. Het af-polijsten gebeurt nog 
steeds door de hand van de vak-
man. Het maakproces gebeurt in 
eigen huis en met een duurzame 
manier van werken. Het bio-ace-
taat van Mazzucchelli komt altijd 
over land naar Burgerveen, nooit 
met het vliegtuig. In de brillenfa-
briek in Burgerveen wordt gepro-
duceerd op Hollandse windener-
gie en wordt gebruik gemaakt 

van individuele werkplekverlich-
ting. Daardoor hoeft niet de he-
le productieruimte verlicht te 
worden. Een apart systeem zorgt 
voor koeling van de machines. De 
restproducten worden geschei-
den en voor hergebruik aangebo-
den. Behalve het productiepro-
ces zijn de monturen zelf ook in 
hun duurzaamheid en vertegen-
woordigt met een respectabele 
levensduur. Breekt je scharnier? 

Dan wordt dat onderdeel koste-
loos vervangen. Frame Holland 
ontving het Amsterdam Made 
Keurmerk voor haar collectie Pre-
ciosa. Wordt u ook een trotse dra-
gen van dit prachtige merk? Als u 
naar de winkel komt dan laten wij 
u de collectie graag zien.

Stefans Brillen en Lenzen, Binnen-
weg 14 in  Heemstede.
Tel.: 023 – 5284921.

Veel wist ik al van mezelf maar wat 
mijn persoonlijke slaap-DNA is nog 
niet. Dat ontbrak er nog aan! Echter 
niet cynisch bedoeld want als je een-
maal de juiste omstandigheden hebt 
gecreëerd voor een goede nachtrust, 
ben je spekkoper. Gezondheid is groot 
goed. We zijn tegenwoordig actief be-
zig om onze gezondheid op een hoog 
peil te brengen en te houden, zover als 
mogelijk is. Een goede nachtrust met 
de nadruk op ‘rust’ is onontbeerlijk 
voor lijf en geest. Zonder goede rust 
kunnen de problemen zich opstapelen, 
zowel op lichamelijk als op geestelijk 
vlak. Goed idee dus om de nachtrust 
niet zomaar voor lief te nemen. Uit-
gerust ontwaken is lief zijn voor jezelf. 

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Veel wist ik al van mezelf maar wat Veel wist ik al van mezelf maar wat 
Milko Folkertsma

Afgelopen week was ik op de koffi e bij Morgana 
Heemstede en sprak met Milko Folkertsma over 
een goede nachtrust. Hij helderde veel op over 
de mythe dat een matras het allerbelangrijkste 
is. “30% van een goede nachtrust wordt bepaald 
door de matras maar de overige 70% door de on-
dergrond.” Ook was ik verrast over het feit dat 
lattenbodems nog altijd door 50% van de men-
sen wordt gekocht. Zijn het niet juist allemaal box-
springs die de deur uitgaan? “Een goed instelba-
re lattenbodem doet net zoveel goed als een box-
spring maar is wel wat voordeliger”, aldus de vak-
man. 
Milko vertelt dat ik écht de slaaptest moet doen 
die uit zal wijzen bij welk matras en ondergrond 
mijn lichaam het meest is gebaat. In een vlaag 
dacht ik ‘dat ik toch echt niet op een bed midden 
in de winkel ga liggen schaapjes tellen’. Gelukkig 
wordt de test in een afgesloten gedeelte uitge-
voerd. En geen elektroden of zo op je voorhoofd 
met een man ernaast in een witte jas. Nee, je voelt 
de test niet eens! Na de koffi e ga ik liggen in de 
testruimte en volg een kort fi lmpje dat zich boven 
mijn hoofd afspeelt, met een prima uitleg over al-
les dat je kunt doen om een zo voortreffelijk mo-
gelijke nachtrust te genieten. Nu ja, middagdut-
je mag ook. En bijna dutte ik in, zo fi jn voelde het 
bed. Na een minuut of tien stond ik weer buiten 
de testkamer en trof Milko met een uitdraai. Daar-
op stonden de metingen die het testbed had be-
rekend op basis van mijn lichaamsbouw en slaap-
houding. Mijn eigen slaap-DNA want elke meting 
is uniek. Ook het hoofdkussen is onderdeel van de 
test. Mijn zwaartepunt (hoewel ik dat woord liever 
omzeil) ligt bij schouders en heupen.

Mĳ n persoonlĳ k slaap-DNA is bekend

  verkoop@heemsteder.nlMogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

Milko toont de keuzes die ik zou kunnen doen, als ik een nieuw bed zou kopen. 
Heel wat wijzer geworden stapte ik de winkelstraat weer in, ohja, én uitgerust!

In december vorig jaar opende Morgana Heemstede haar deuren. Wie binnen-
wandelt kan de meest mooie bedden aanschouwen, aangekleed met prachtig 
dessins dekbedovertrekken. Er zijn ook (inloop-)kasten. 
Tel. 023-5470464.

Door: Joke van der Zee

GEEN KRANT?  0251-674433

Janskerk Haarlem wordt verbouwd
Haarlem - Het Noord-Hollands 
Archief gaat van 6 mei tot 14 ok-
tober de publiekslocatie Jans-
kerk op de Jansstraat verbouwen. 
Daarom is de Janskerk in die pe-
riode voor publiek gesloten. Be-
zoekers voor de studiezaal kun-
nen in de aankomende maanden 
terecht op de locatie aan de Klei-
ne Houtweg 18 in Haarlem. 

De studiezaal, de Commandeurs-
zaal en het Archiefcafé in de Jans-
kerk zijn toe aan vernieuwing. 
Het Archiefcafé wordt groter en 
wordt omgebouwd tot een ont-
moetingsplek voor bezoekers, 
onderwijsgroepen en voor diver-
se andere doelgroepen. De histo-
rische toegang naar de Janskerk 
wordt van glazen deuren voor-
zien zodat de zichtbaarheid van 
het interieur van de kerk voor het 

langslopende publiek en de om-
wonenden wordt vergroot.

In de verbouwingsperiode wordt 
tevens de vaste tentoonstel-
ling over de collectie Koninklijke 
Joh. Enschedé ingericht. Deze zal 
naar verwachting medio oktober 
openen. De verbouwingen in de 
Janskerk zijn september/oktober 
afgerond.

De jaarlijkse zomertentoonstel-
ling van het Noord-Hollands Ar-
chief verhuist dit jaar naar de win-
termaanden. Met de Open Monu-
mentendagen op 14 en 15 sep-
tember 2019 wordt uiteraard re-
kening gehouden en het Noord-
Hollands Archief is ook een van 
de locaties van de jubileumeditie 
van het Geschiedenisfestival op 5 
oktober 2019, dat dit jaar voor de 

vijfde keer in Haarlem gaat plaats 
vinden.
Meer informatie op:
https://noord-hollandsarchief.nl.

Snorscooter over het hoofd gezien
Overveen - Twee personen op 
een snorscooter zijn donderdag-
morgen 18 april aangereden door 
een afslaande automobilist. Rond 
10:45 uur ging het fout ter hoogte 
van het viaduct. De scooter raak-
te de auto toevallig op het rand-

je van de bumper, waardoor deze 
schade opliep. De twee opzitten-
den van de snorscooter zijn nage-
keken door ambulancepersoneel, 
maar raakten niet gewond.
De auto is door een berger weg-
gesleept.

Foto:  Laurens Bosch
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Bevrijdingspop Herdenkingsconcert op 4 mei
Haarlem - Op zaterdag 4 mei, 
kort na de 2 minuten stilte, vindt 
op het hoofdpodium van Bevrij-
dingspop in de Haarlemmerhout 
in Haarlem het Herdenkings-
concert 2019 plaats. Het Kenne-
mer Jeugd Orkest treedt op, sa-
men met Van Dik Hout. Ook zijn 
er intermezzi van Alfi an Emir Ady-
tia (cellist), Demi Baltus (dichter) 
en Mike Warners (spoken word). 

Voor het Herdenkingsconcert 
start, wordt op de grote scher-
men naast het podium de Natio-
nale Herdenking op de Dam uit-
gezonden. Concertgangers die 
liever lokaal herdenken, kunnen 
ook naar De Dreef lopen, waar 
bij het monument een herden-
king en kranslegging plaatsvindt. 
Na de kranslegging, rond 20.30 
uur, start het gratis toegankelij-

ke Herdenkingsconcert. Een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs ge-
steld. Voor wie niet lang wil staan 
of slecht ter been is, staan op het 
veld klapstoelen opgesteld. Het 
is aan te raden tijdig uw plaats in 
te nemen als u hiervan gebruik 
wilt maken. Voor meer informa-
tie over het programma van Be-
vrijdingspop, kijk op www.bevrij-
dingspop.nl, Facebook of Twitter.

Expositie over oeuvre beeldhouwer 
H.A. van den Eijnde 
Haarlem - Van 30 april tot  30 ju-
ni is in het ABC Architectuurcen-
trum, Groot Heiligland 47, in Haar-
lem een expositie te zien over het 
oeuvre van beeldhouwer Hendrik 
van den Eijnde  (1869-1939).
Het bijzondere werk van beeld-
houwer Hendrik van den Eijnde 
wordt in het ABC Architectuur-
centrum uitgebreid belicht in de 
tentoonstelling  ‘Herontdekt’. Van 
den Eijnde was een Nederland-
se beeldhouwer, meubelontwer-
per, grafi cus en tekenaar. Op de 
expositie wordt ingezoomd op 
zijn oeuvre als beeldhouwer. Van 
den Eijnde werkte in de ‘Amster-
damse School-stijl’. In Haarlem is 
hij onder meer bekend om zijn 
sculpturen van Lieven de Key en 
Frans Hals aan de Grote Houtbrug 
en om zijn Troelstra-naald in de 
Kastanjelaan. Andere belangrij-

ke werken van Van den Eijnde zijn 
bijvoorbeeld zijn sculpturen aan 
het Scheepvaarthuis in Amster-
dam, aan het Radiozendstation 
Kootwijk en aan de vestigingen 
van ‘De Bijenkorf’ in Den Haag en 
Rotterdam.

De expositie is een samenwer-
king van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, de 
Historische Vereniging Haerlem 
en het ABC. De expositie is sa-
mengesteld door de werkgroep 
Van den Eijnde.

Op zondagmiddag 28 april 2019 
is het mogelijk om, bij wijze van 
opening, de expositie te bezich-
tigen van 16.00 t/m 17.00 uur, tij-
dens een rondleiding . Aanmel-
ding daarvoor is noodzakelijk via 
deze  link naar een inschrijff or-
mulier: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfFK6KiMCzZ
O3FOSLXgtzjO6b55kxxNytsoO0q
DGGKtz5rBGw/viewform#_blank 

Meer informatie: https://www.ar-
chitectuurhaarlem.nl/activiteit/
van-den-eijnde-herontdekt.

Wederzijdse masterclass voor 
Brigitte Kaandorp en Freek de Jonge

Haarlem - Op vrijdag 14 juni a.s. 
opent Freek de Jonge samen met 
Brigitte Kaandorp op meesterlij-
ke wijze De Week van Freek in de 
Stadsschouwburg aan het Wil-
sonsplein 23 in Haarlem. 
Tijdens een masterclass stellen zij 

Freek de JongeBrigitte Kaandorp
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Twintig jaar Concertkoor Haarlem
Haarlem - Op 26 april aanstaan-
de is het twintig jaar geleden dat 
oratoriumkoor Koor Katholiek 
Haarlem zijn naam wijzigde naar 
Concertkoor Haarlem en dit bij de 
notaris vastlegde.
Voor de leden is dit een heugelijk 
feit en daar wordt dan ook bij stil 
gestaan.

Het bekende Haarlemse koor 
werkt op dit moment aan een 
meesterwerk van Giuseppe Verdi: 
het Requiem. Hoewel een doden-
mis niet lijkt te rijmen met de vie-
ring van de huidige naam, is dit 
toch zeker wel het geval.
Het is mede door het lange be-
staan van het koor en twee geta-

lenteerde dirigenten dat het ni-
veau van de aanstaande uitvoe-
ring het koor het Requiem eer 
aan zal doen, die gepland staat 
op 10 november in de Haarlemse 
Philharmonie.

Meer informatie per e-mail via 
pr@concertkoorhaarlem.nl.

80-jarige Kunstkring De Acht 
exposeert in het Waaggebouw
Haarlem - Tekenvereniging 
Kunstkring De Acht exposeert
in het kader van hun 80-jarig be-
staan van donderdag 25 april
tot en met zaterdag 11 mei
met hun werk in het Waagge-
bouw aan Spaarne 30rd in Haar-
lem.

Van 13 tot 17 uur. De expositie 
wordt zondag 28 april om 14 uur 
geopend in het Waaggebouw 
door Wim Lansdaal.

  t  n n out
Regio - - Landschap Noord-Hol-
land heeft een speciale wandel- 
en fi etsroute gemaakt voor ieder-
een die de lepelaars wil zien. De 
routes lopen door de natuur in 
de buurt en langs de lepelaarko-
lonie. De wandelroute is 10 of 14 
km lang en de fi etsroute 23 km.
In de bomen van het natuurge-
biedje De Liede aan de rand van 
Haarlem broedt dit jaar weer een 
bijzondere kolonie lepelaars. Dit 
is een van de allerbeste plekken 
in Nederland om de prachtige 
witte vogels van dichtbij te zien. 
Het wel en wee van de lepelaars 
is te volgen via de webcams van 
Beleef de Lente (Vogelbescher-
ming Nederland). De wandelrou-
te is 10 of 14 km lang en de fi ets-
route 23 km.
De routes van Landschap Noord-
Holland zijn te downloaden op 

www.landschapnoordholland.nl/
beleef-de-lente. De startpunten 
zijn goed bereikbaar via open-

baar vervoer (NS Station Haarlem 
Spaarnwoude) en de auto (parke-
ren bij De Zoete Inval). 

Lepelaars met jongen (foto Edwin Giesbers).

Jaarlijkse Nachtegalentocht
Overveen - Op zondag 28 april 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland haar jaarlijkse Nachte-
galentocht. Een hele dag heerlijk 
fi etsen en wandelen door de na-
tuur en genieten van het prach-
tige zangconcert van de nachte-
galen. 

De locatie van de tocht is het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland, 
Zeeweg 12, in Overveen. Lande-
lijk staat dit park aan de top als 
broedlocatie voor de nachtegaal. 
Het accent van de activiteit ligt 

dan ook op de biodiversiteit van 
broed- en trekvogels.
Uitsluitend voor deelnemers die 
de volledige Nachtegalentocht 
willen beleven. Dit is een excursie 
in het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland. Vooraf aanmelden is 
verplicht. Deelname is gratis. De 
activiteit begint om 04.30 uur en 
eindigt rond 20 uur. Na aanmel-
ding krijgen deelnemers nade-
re informatie over de locatie en 
over de rest van de activiteit. Aan-
melden via Eric van Bakel, e-mail-
adres ericvanbakel@hetnet.nl. 

Luisteren naar 
vijf verschillende 

zangvogels
Zandvoort - Altijd al de Ko-
ning van de Nacht willen ho-
ren? En die prachtige, droe-
vige fi tis met zijn melancho-
lieke liedje? Of de parachu-
tisten-zangvlucht van de 
boompieper willen bewon-
deren? Op de vroege och-
tend van zaterdag 27 april 
wordt door IVN Kennemer-
land onderleiding van een 
gids een excursie gehouden 
in de Amsterdamse Water-
leidingduinen, waarin ge-
zocht wordt naar de mooiste 
vijf zangvogels van het Duin. 
Aanvang 06.30 uur. Duur cir-
ca twee uur. Verzamelen bij 
AWD, bij restaurant De Duin-
rand, ingang Zandvoortsel-
aan 130A in Zandvoort. Gra-
tis deelname, echter een 
toegangskaart van de AWD 
is wel verplicht.
Vergeet niet een verrekijker, 
warme kleding en drinken 
en eten mee te nemen.

Meer informatie over IVN en 
haar activiteiten vindt u op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

BioMarkt in 
Haarlem
Haarlem - De meimaand is ver-
noemd naar de Griekse godin 
Maia, opdat zij de dingen van de 
natuur zou laten groeien. Ook de 
producten op de BioMarkt zijn 
puur natuur.
De BioMarkt staat wederom op 
4 mei op het voorterrein van de 
Haarlemmer Kweektuin, ingang 
Kleverlaan 9 in Haarlem.

De markt is tussen 10 en 15 uur. 
Je kunt er terecht voor allerlei bi-
ologische, glutenvrije of duur-
zaam geproduceerde producten. 
Bv groente, brood, gebak, kaas, 
worst, jam, honing, wijn, bier, 
olijfolie en azijn, zero waste ver-
pakkingen en waterzuiveraars.
Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om even 
wat te eten en te drinken.                                                                   
De BioMarkt wordt georgani-
seerd door Zelfoogsttuin Wij
Telen Groente.
                                                                                               
Meer informatie op:
biomarkt@wijtelengroente.nl,
www.haarlemmerkweektuin.nl, 
www.wijtelengroente.nl.

Blauwe regen in de lente

zich kwetsbaar op om van elkaar 
te leren en zij steken dat ook nog 
eens in een vermakelijk jasje. Een 
unieke avond met twee cabare-
tiers die nooit eerder met elkaar 
op het podium hebben gestaan. 
Ze gaan zingen, praten over het 
vak, improviseren en ze geven el-
kaar tips. Deze avond is het be-
gin van een week met gevari-
eerde programma’s van Freek de 
Jonge. De Week van Freek loopt 
tot en met zaterdag 22 juni en is 
de afsluiter van het feestseizoen 
honderdjaar Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem.
Meer informatie op:
www.Theater-Haarlem.nl.

Heemstede - Helma Kuiper uit Heemstede stuurde deze foto in 
van deze mooie bloeiende blauwe regen. Een prachtig gezicht 
zo in de straat.
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Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Het is vrijdag 19 april, Goede Vrij-
dag, maar het werk gaat door op bouwlocatie 
Havendreef. Op deze dag kwam een aantal 
vrachtwagens met een kraan en kraanonderde-
len. De bouw gaat snel: de torenflat is aan zijn 
tweede etage toe, maar je kunt je door alle stel-
lingen niet voorstellen hoe het er uit gaat zien. 
Rondom het toekomstige plantsoentje beginnen 
de huizen ook steeds meer vorm te krijgen. De 

terraswoningen worden inmiddels ‘gesloten’ met 
muren en daken en in de huizen aan de Zandvaart 
wordt druk gewerkt aan het interieur door o.a. te-
gelzetters
Wanneer precies de oplevering wordt is nog wat 
onduidelijk, want er moet ook nog een straatje 
gelegd worden.

Harry Opheikens

Update
bouwlocatie Havendreef

Bloeiende Boutersekade
Heemstede - Het voorjaar en het prachtige zonnige weer met 
bloeiende bomen zet menig Heemstedenaar in vuur en vlam. 
Zoals hier op deze foto van de Boutersekade. 

College krijgt rode kaart 
van gemeenteraad
Heemstede - Yvette Schul (D66, 
bond bij de rondvraag, tijdens de 
raadsvergadering van 18 april, de 
kat de bel aan. Zij vroeg zich af 
wat er met een groot aantal mo-
ties, die de afgelopen twee jaar 
zijn ingediend, is gedaan. Voor al-
le duidelijkheid, een motie is een 
opdracht van de gemeenteraad 
aan het college om bepaalde za-
ken uit te zoeken of op te lossen. 
Een college dient hier gevolg aan 
te geven en met enige spoed de 
raad te informeren over de stand 
van zaken of een oplossing voor 
te stellen.
Volgens Schul was het college 
ernstig in gebreke gebleven in 
hun plicht de raad over de voort-
gang van de moties te informe-
ren. Zo moest de ‘Ja-Ja sticker’ 
voor reclamedrukwerk en huis-
aan-huisbladen op 1 maart zijn 
ingevoerd. In april was daar nog 
niets over bekend. Versneld on-
derhoud van het fietspad langs 
de Leidsevaart, niets meer van 
vernomen. Ook ten aanzien de 
verkeersafwikkeling Havendreef 
bleef het stil. Tijdens evenemen-
ten, zoals de viering van Konings-
dag, is er ook een van. Dan zou er 

geen gebruik meer mogen wor-
den gemaakt van plastic bekers. 
Over een week is het zo ver, maar 
van een afspraak of verbod is het 
nog niet gekomen. Van de oppo-
sitie kan men dergelijke vragen 
verwachten, maar ook de colle-
gepartijen sloten zich bij de kri-
tiek op het college aan. Sebasti-
aan Nieuwland (D66), vindt dat 
het college haar huiswerk onvol-
doende heeft gedaan. Romeé Pa-
meijer (PvdA), wil met spoed een 
status update van alle nog uit-
staande moties. De in 2018 inge-
diende moties mochten nu toch 
wel eens behandeld zijn vindt de 
raad. Het college heeft een som 
redenen om te wachten. Zaken 
moeten worden uitgezocht of 
procedures en wetgeving moe-
ten worden aangepast. Als dat 
zo is, kan een notitie naar de raad 
hoe lang het nog even gaat duren 
verhelderend werken.

Het college dient zich de kritiek 
aan te trekken en het moet gaan 
doen wat de gemeenteraad hen 
opdraagt. 

Eric van Westerloo

Ster vijf voor veilig ondernemen Winkelcentrum
Heemstede - Iedere twee jaar 
een ster erbij halen, het kan niet 
vlugger, het WCH, WinkelCen-
trum Heemstede, Raadhuisstraat/
Binnenweg, kreeg donderdag de 
vijfde ster uitgereikt door burge-
meester Astrid Nienhuis. De voor-
zitter van de veiligheidscommis-
sie, Arno Koek, ontving de ster 
met zijn breedste lach, uiting ge-
vend aan de vreugde van het bin-
nenhalen van de laatste ster, die 
alle inspanningen waard was. Ie-
der twee jaar een ster binnen-
halen, ieder jaar weer de schou-
wen door politie, brandweer, ge-
meente en KVO, Keurkerk Veilig 
Ondernemen, met alle kritische 
aandachtspunten meemaken en 
doorkomen. Maar ook vijf keer de 
ster ontvangen met de erkenning 
dat je steeds beter wordt.

Het KVO is een speciale manier 
om de veiligheid in en om win-
kelgebieden te vergroten en het 
voor ondernemers en bezoe-
kers nog aantrekkelijker te ma-
ken. Binnen het KVO werken on-
dernemers, gemeente, politie en 
brandweer samen. Voor alle in-
spanningen die betrokken part-
ners hebben verricht, ontvan-
gen zij een certificaat van de vijf-
de ster van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). In 2010 ontving het win-
kelgebied de eerste ster; na de 

vijfde ster maakt het nog kans op 
de gouden ster.

Maarten Duijn van KVO gaf een 
klein voorbeeldje van hoe het 
werkt. Een rommelige omgeving 
trekt rottigheid aan. Nu is ook 
het zebrapad aangelegd en zijn 
de winkeliers aangesloten bij de 
app ‘hogenood.nu’. Daarnaast is 
er na diverse schouwen snel ac-
tie ondernomen, zoals de repara-
tie van beschadigd straatmeubi-
lair en verlichting. Uit een enquê-
te blijkt dat 85% van de onder-
nemers zich nooit onveilig voelt. 

71% van de ondernemers is te-
vreden over het beheer van het 
gebied door de gemeente. Bij de 
bedrijven hebben zich het afge-
lopen jaar nooit brandgevaarlijke 
situaties voorgedaan (98,9%). Een 
punt van aandacht blijft het par-
keren en de manier waarop scoo-
ters en fietsers door de winkel-
straat rijden.

Voeg daarbij het predicaat uit 
2013 ‘Leukste straat van Neder-
land’ dan heb je typisch Heem-
stede.  

Ton van den Brink 

Burgemeester Astrid Nienhuis met 
BOA-chef Cees de Schipper.

Veiligheidsteam WinkelCentrum met Maarten Duijn.

Ook Heemstede van het gas af, 
maar hoe en wanneer?
Heemstede - Op 16 april organi-
seerde de gemeente een avond 
waar een toelichting werd gege-
ven over de invulling van het kli-
maatakkoord in Heemstede. Af-
gezien van wederom een flink 
aantal betrokkenen zoals amb-
tenaren, politici, milieugroepen, 
waren er toch ruim 100 burgers 
aanwezig.

Wethouder Mulder (duurzaam-
heid) begint met een aantal aan-
wezigen te vragen wat hun ver-
wachtingen zijn voor deze avond. 
Een inwoner bouwt momenteel 
een huis en wil ideeën opdoen. 
De overigen zijn over het alge-
meen kritischer over de plannen 
die in Den Haag zijn uitgedokterd. 
Het in Parijs gesloten akkoord 
over het terugdringen van de op-
warming van de aarde heeft ver-
strekkende gevolgen. Nederland 
doet er nog eens en schepje bo-
venop door de doelen nog scher-
per te stellen dan in Parijs is afge-
sproken. In 2050 zou ons land van 
het gas afgekoppeld worden. In 
de tussenliggende periode wordt 
er gestreefd naar meer isolatie 
van huizen, meer elektrisch rij-
den, meer afval scheiden, ketels 
en radiatoren aan te passen en 
wat dies meer zij.
In 2021 moet gemeente een plan 

klaar hebben en wanneer wel-
ke wijken aan de beurt zijn om 
gasloos verder te gaan. Tot zover 
de plannen. De praktijk is weer-
barstig. Hoe hard overheden en 
groeperingen ook trekken aan de 
doelstellingen, zij stuiten op ve-
le onmogelijkheden. Voorlopig 
zijn er tienduizenden installatie-
medewerkers nodig. Ook ande-
re sectoren zitten te springen om 
personeel. Per jaar moeten hon-
derdduizenden huizen gasloos 
worden. In Heemstede moeten er 
per jaar 417 huizen gasloos wor-
den. Dat wordt niet gehaald, dus 
mag men aannemen dat de door-
looptijd tot ver na 2050 ligt. Zijn 
er tegen die tijd mogelijk ande-
re oplossingen voor het energie-
vraagstuk? Zo ja, dan is alle inves-
tering en moeite misschien voor 
niets geweest.

Op deze avond werd veel gezegd, 
maar het merendeel was bij het 
overgrote deel van de aanwezi-
gen al bekend. Er zijn subsidies 
beschikbaar. Een van de aanwe-
zigen had het duurzaam bouw-
loket van de gemeente bena-
derd, er subsidie te krijgen is. 
Het antwoord was: “Nee, helaas 
niets.” Na de vergadering werd de 
vraag gesteld dat als je XXR-glas 
wilt plaatsen, de kozijnen deze 

ruimte missen. Naast nieuw glas 
moet dan ook al het kozijnwerk 
worden vervangen. Een warmte-
pomp kost ergens tussen de 15 
en 40 duizend euro. De eigenaar 
mag dit vooralsnog zelf betalen. 
De Rabobank was ook aanwezig. 
Zij bieden verschillende financie-
ringsvormen aan. Het geld moet 
dan wel in verduurzaming van de 
woning worden gestoken. Als ie-
mand de 75 jaar is gepasseerd, is 
er helaas geen financiering mo-
gelijk.

Heemstede telt ongeveer 3700 
huurwoningen (37%) via corpo-
raties of particuliere verhuur. Het 
aantal particuliere koopwonin-
gen ligt op 63% van alle 12.500 
woningen in Heemstede. De cor-
poraties die 16% van de huurwo-
ningen bezitten, werken mee aan 
maatregelen. Van de overige 84% 
is dat nog maar de vraag. Er wordt 
opgezien tegen de hoge kosten. 
Er werd geheel voorbijgegaan 
aan de optie van kernenergie, iets 
wat overigens een landelijke zaak 
is. In 2021 volgen er weer verkie-
zingen die vooral in het teken zul-
len staan van hoe nu verder met 
de energietransitie en wie dat 
gaat betalen. 

Eric van Westerloo

t t  o in  no i
Heemstede - De term heet Bran-
ding (het moet Engels zijn) wat 
hier inhoudt: ‘je plaats onder de 
aandacht brengen om je zo te on-
derscheiden van andere gemeen-
ten’. Het wordt ook wel City Mar-
keting genoemd. Daar wordt ook 
in Heemstede over nagedacht. 
Een en ander komt voort uit de 
winkelvisie die in 2016 is opge-
steld. Burgers waren via de me-
dia uitgenodigd op 15 april hun 
ideeën te spuien. Een 50-tal inwo-
ners had aan de uitnodiging ge-
hoor gegeven, waaronder politi-
ci, betrokkenen, ambtenaren en 
winkeliers. Het bureau IMA (Influ-
encer Marketing Agency) mocht 
de avond presenteren en komt la-
ter met een rapport over de uit-
komsten.

Voor de winkeliers kan het nuttig 
zijn om Heemstede te promoten 
als een fijne gemeente om te win-
kelen en te verblijven. Verder lijkt 
de behoefte klein om Heemste-

de naar buiten toe anders te pro-
fileren. De inwoners blijken over 
het algemeen hun woonplaats te 
waarderen. Rust en ruimte staan 
aan de basis van het graag wil-
len wonen in het dorp. Een van 
de jongere aanwezigen woont 
nog niet zolang in Heemstede. 
De dame in kwestie vindt dat er 
niets te beleven is in Heemstede. 
Het idee om in 10 minuten het 
centrum van Haarlem en Zand-
voort te bereiken of in 20 minu-
ten met de trein in Amsterdam 
te zijn was nog niet in haar opge-
komen. Waarom dan verhuizen 
van Haarlem naar Heemstede? 
Dat had ze gedaan om de mooie 
grote woning. Precies de reden 
dat veel inwoners hier graag wo-
nen.

In vijf groepen mochten de deel-
nemers aan de hand van 600 ver-
schillende merken, zoals Shell, 
KLM, Kruidvat, NS e.d. aange-
ven welke merken zij qua uitstra-

ling en betrouwbaarheid vonden 
passen bij Heemstede. Het Stati-
on was er een van, de KLM een 
tweede. Uiteindelijk kwam men 
tot 10 merken, bedrijven of instel-
lingen waarvan het profiel iets 
in zich heeft dat past bij Heem-
stede. Dat Heemstede ook pro-
blemen kent, is genoegzaam be-
kend. Het doorgaande verkeer, 
huisvesting voor jongeren, dat 
het duur is voor mensen met een 
kleine beurs, waaronder veel ou-
deren, of het parkeren. Het wach-
ten is op het rapport van IMA, al 
moet men niet raar opkijken als 
Heemstede is wat het is en niet 
zo nodig een extra uitstraling be-
hoeft. Via lokale initiatieven zoals 
een feestweek, het Bloemencor-
so, themamarkten, internationa-
le sportuitwisselingen en de vele 
initiatieven van de middenstand 
zet Heemstede zich al regelmatig 
onderscheidend op de kaart. 

Eric van Westerloo

Met KIMT kijken 
wat er krioelt op 

en onder
de grond

Heemstede - Wil jij weten 
wat er allemaal onder en op 
de grond krioelt? Dan moet 
je zeker op woensdagmid-
dag 1 mei langskomen bij 
Kom In mijn Tuin (KIMT), die 
gaat met jullie het bos in om 
dat te ontdekken.
Er worden zoekkaarten mee-
genomen, waarop de dier-
tjes, die gevonden worden, 
op staan. Voor basisschool-
kinderen en ouders/groot-
ouders. 

Tijd: 14-15.30 uur. Locatie/
startpunt: In het Tuinhuis 
van Kom In Mijn Tuin Heren-
weg 18 in Heemstede in het 
Groenendaalse Bos, ingang 
tegenover de Manpadslaan. 
Kosten: € 3,50 per deelne-
mer. Na afloop staat er wat 
te drinken klaar met wat 
lekkers.
Opgeven via de website 
info@kominmijntuin.com 
of telefonisch: 023-5282651 
(Mik van der Bor).
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De alom bekende markten in de openlucht of over-
dekt, wie kent die niet. Een wel en wee waar het nog 
altijd druk is en dat veel mensen trekt. De markt is 
al eeuwenlang een begrip, overal ter wereld. Het is 
de plek voor handel, verse producten tegen een mooi 
prijsje en tegelijkertijd een gezellige en sociale trek-
pleister. Anno 2019 is het winkelgedrag aanzienlijk 
veranderd, ten opzichte van tien jaar geleden. Web-
winkels schieten als paddenstoelen uit de grond en 
trekken veel consumenten. Online shoppen is in en 
gemakkelijk vanuit je luie stoel thuis te doen. Zelfs de 
dagelijkse boodschappen in de supermarkt kun je van-
af de computer doen. Veel winkelketens hebben het 
daardoor moeilijk, gaan zelfs failliet of kunnen net 
het hoofd boven water houden. Geldt dit ook voor de 
markt? Nee, de markt echter lijkt zich staande te hou-
den en niet aan populariteit in te boeten. Sommige 
markten groeien zelfs in populariteit.

De markt is natuurlijk oorspronkelijk ontstaan uit de beroe-
pen in de agrarische, veeteelt en visserij sector. De oogst van 
producten of de visvangst ging rechtstreeks naar de markt 
om verkocht te worden. Zo werd en wordt nog steeds in het 
levensonderhoud voorzien. 

De kracht van de markt zit hem waarschijnlijk in de een-
voud, de gunstige prijsstellingen en de reputatie van puur- 
en versheid. Tevens wekken markten nieuwsgierigheid op 
bij mensen. Het zogenaamde ‘onverwachte’: je weet niet 
wat je er allemaal kunt aantreffen, zodat je er heerlijk kunt 
struinen en snuffelen. 

Marktkramen verkopen nauwelijks verpakte versproducten, 
een ruim assortiment versproducten ligt doorgaans voor het 
blote oog van de klanten uitgestald. De klant kan het pro-
duct zo voelen, ruiken en zien, alvorens de keuze te maken. 
De versheid straalt er vaak gewoon vanaf.

Kijk bijvoorbeeld naar visproducten, alles ziet er even mooi 

en appetijtelijk uit om bereid te worden. De versheid kun je 
controleren door de heldere ogen van de vis, duidelijk her-
kenbare schubben. Verse vis mag ook niet te veel ruiken. 
Ooit las ik een boek over een Italiaanse kokkin uit Livorno 
die voor een gegoede familie werkte. Ze nam de dochter 
des huizes, een jong meisje, vaak mee naar de markt. De-
ze kokkin had een goede neus voor het juiste product en ze 
leerde het meisje, waar ze op moest letten alvorens een keus 
te maken. Deze kokkin liet zich door de marktkooplui geen 
oor aannaaien en wist precies wat ze wilde. Zo was er een 
keer voor het gerecht verse venkel nodig. De kokkin wees 
erop dat er verschil zit in de mannelijke en vrouwelijke vari-
ant van de venkelknol. De vrouwelijke knol is dikker en was 
volgens de kokkin minder draderig. Belangrijk dus als je ven-
kel verwerkt in gerechten. In dit opzicht is de markt de gro-
te winnaar in keuze en versheid.

Naast versproducten worden op markten veel andere arti-
kelen aangeboden tegen een zacht prijsje. Kleding, stoffen, 
tassen, schoenen, stroopwafels, huishoudelijke artikelen, 
diervoeders en ga zo maar door. In het buitenland, in landen 
als Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië is een bezoek aan de 
markt zeker de moeite waard om de regionale specialiteiten 

op de kop te tikken, zoals olijfolie, gedroogde worst, kaas, 
kruiden en dergelijke. Deze komen dikwijls rechtstreeks van 
de producent en zijn vaak nog biologisch ook.
Sommige markten nemen in zelfs in populariteit toe. Denk 
aan rommel- en vrijmarkten, antiekmarkten en dergelijke. 
‘s Zomers, in België en Frankrijk, houdt ieder dorp vaak een 
brocante, waar de duvel en zijn oude moer wordt verkocht. 
Leuk om te snuffelen naar bijzondere zaken en curiosa, te-
gen een leuk prijsje. In Nederland is deze traditie inmiddels 
al ruimschoots overgenomen. In Spanje in Portugal worden 
op diverse plaatsen wekelijks zigeunermarkten gehouden, 
zoals in Loulé in de Algarve. Voor dit soort markten dien je 
weer de kunst van het afdingen te beheersen, anders betaal 
je vaak te veel. 

Kortom: Wie economisch denkt, kan goed, vers en veel in-
kopen op de markt zonder te veel geld te besteden. Een on-
verslaanbare grote winnaar, want de gulden is hier nog al-
tijd een daalder waard, of meer. En daar is nog altijd ‘markt’ 
voor. 

Bart Jonker

Op de markt is de gulden nog
altijd een daalder waard, of meer…

Vernieuwde Pluswijzer
U was altijd gewend de 50 PlusWijzer maandelijks aan 
te treff en in de Heemsteder en in onze andere huis-
aan-huisbladen binnen de regio. De naam is nu gewij-
zigd in Pluswijzer en krijgt voornamelijk een lokaal 
karakter. Wij wensen u veel leesplezier met deze ver-
nieuwde Pluswijzer.
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Loopgroep Gevorderden 
Light ook op donderdag
Heemstede - Lopers Company 
geeft met veel succes hardloop-
trainingen. Deze zijn zo succes-
vol dat het aantal loopgroepen 
gestaag toeneemt. Kun je makke-
lijk een half uur hardlopen, dan is 
de groep Gevorderden Light vast 
wat voor jou. Zij trainen op maan-
dag en sinds april ook op don-

derdag van 19:00 tot 20:30 uur. 
Komt een van deze dagen je uit, 
doe dan een keer mee bij Lopers 
Company by Enno om te zien of 
het wat voor je is.

Alle info vind je op: https://www.
loperscompanyheemstede.nl/
hardloop-trainingen.

Gevorderden Light.

Mijn jeugd in het Juffershuis op Leyduin
Heemstede - Bij het binnengaan 
van de Gasterij Leyduin, stapt 
Liesbeth de l`Orme resoluut links 
het winkeltje binnen met de op-
merking: “Dat was vroeger onze 
keuken.” Daarachter vindt ze de 
schuur van haar vader, nog met 
de originele plavuizen, waar ze 
haar fiets stalde. Er staan nu ches-
terfield crapauds. Een lichtgroe-
ne servieskast beslaat een wand. 
Zo mooi als het servies er nu in 
staat, had haar moeder niet, maar 
het was wel haar trots. Vader had 
er links onderin een rommelkast-
je. Ze opent brutaal het deur-
tje, nog een rommeltje. Dat doe 
je gewoon als je terugkomt in je 
eigen paradijs. 

Haar vader wilde er een stuk 
grond huren om te tuinieren, de 
eigenaar zei: “Waarom huur je het 
huis er niet bij? Niemand die in-
teresse heeft in dat houten huis, 
midden in een bos.” Champig-
nons wilde hij kweken. Na het hu-
welijksfeest vertrok vader, dertig 
jaar, met de twintigjarige bruid 
naar het houten huis. Er kwa-

men vijf dochters, maar Liesje 
verdronk toen ze twee was in de 
sloot met dat groene kroos. Daar 
kon ze niet op lopen. Even daar-
na werd Liesbeth geboren als de 
jongste dochter.

Herinneringen komen weer bo-
ven. Duitsers die uit verveling 
door de marmeren gang re-
den van achter het huis zo naar 
de voordeur. De trap naar zol-
der waar ze een luikje vonden 

die met gangetjes, trapjes, kruip 
door, sluip door om uit te komen 
bij een ander luikje waarachter de 
slaapkamer van de buurkinderen 
lag. De lange zomers bij de vijver 
achter het huis, de belvedère, de 
appelkelder en het landhuis waar 
voorname mensen woonden. De 
engelen, heel belangrijk en voel-
baar die haar omringen. Leuk de 
vele bezoekers. Die dakloze man 
die zomaar kwam en weer ver-
trok: waar naar toe? De uil die riep 
in het bos voor het slapen. 

Haar paradijs waarover Liesbeth 
een boek moest schrijven. Elisa-
beth de l`Orme, geboren in Bloe-
mendaal is getrouwd met Igo de 
l`Orme. Samen hebben ze een 
dochter en twee zonen en klein-
zoon Altie. Haar boek ‘De baro-
nes’ is verkrijgbaar bij Boekhan-
del Blokker.

Voor informatie of bestellen:
liesbethdelormejongeneelen@
gmail.com.

Ton van den Brink 

Podium voor alle sportverenigingen in Heemstede
Heemstede - De Winkeliersver-
eniging Winkelcentrum Heem-
stede Raadhuisstraat & Binnen-
weg (WCH) biedt op zaterdag 31 
augustus sportverenigingen een 
podium om zich de hele dag in 
onze  winkelstraat te presenteren 
en leden te werven.
Ben je (bestuurs)lid van een 
sportvereniging in Heemstede 
of directe omgeving en kan jouw 

vereniging nieuwe leden gebrui-
ken meld je dan aan. Of het nu 
een atletiekvereniging, golfclub, 
bridgeclub, dansschool, tennis-
vereniging betreft, je bent wel-
kom om jouw vereniging op 31 
augustus te laten zien.
Sportclubs en -verenigingen kun-
nen tegen een kleine kostendek-
kende vergoeding 1 of meer kra-
men huren om met eigen mate-

riaal hun sport te promoten. Ook 
kan een plaats van 15 m² gereser-
veerd worden.
Op een kraam met planken kan 
promotiemateriaal uitgestald 
worden, dat door leden van uw 
club aan het publiek gepresen-
teerd kan worden. Op een lege 
plaats, kan al dan niet overdekt 
door de kap van een kraam een 
demonstatie gegeven worden.

Heeft jouw club of vereniging in-
teresse of vragen neem dan voor 
10 mei contact op. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus wees er 
snel bij.

Aanmelden via Enno Aerts van de 
Lopers Company, Binnenweg 35, 
2101 JB Heemstede.
Tel.: 06-12807723,
e-mail: events@WCH.nl.

HBC verliest, maar behoudt kans op de titel
Heemstede - HBC mag zichzelf 
het verwijt maken dat het onder 
de maat presteerde tegen het 
agressief spelende Alliance ’22. 
Op zaterdag voor Pasen ging het 
team van Jasper Ketting op be-
zoek bij Alliance in Haarlem. De 
middag liep anders dan verwacht 
en zorgde voor deceptie bij de 
HBC-aanhang. De promotie naar 
de tweedeklasse leek na afloop, 
van de met 1-0 verloren wed-
strijd, verder weg dan ooit. Naas-
te concurrent en koploper DCG 
ging op Tweede Paasdag ten on-
der tegen IVV, zodat het verschil 
in punten tussen DCG en HBC 
één punt blijft in het voordeel van 
DCG. HBC speelde veel te gehaast 
in een te laag tempo om het Al-
liance moeilijk te maken. Allian-
ce toonde een flinke portie werk-
lust waar HBC het moeilijk mee 
had. HBC was technisch de be-

tere, maar kon dat niet in kansen 
omzetten. In de eerste 45 minu-
ten kwam HBC tot één schot op 
doel recht in de handen van Alli-
ance doelman Klerkx. Na de rust 
pakte HBC het wat steviger aan, 
zodat het spel zich vooral op de 
helft van Alliance afspeelde. Tot 
echt grote kansen kwam het niet, 
doordat Alliance zich terugtrok 
voor de eigen doelman. HBC zag 
geen kans openingen te forceren. 
Een aantal corners leverde welis-
waar mogelijkheden op, al zat er 
altijd wel een Alliancebeen tus-
sen. Alliance kon niet anders dan 
gokken op een snelle uitval. Jas-
per Wille kwam bij zo’n rappe 
aanval oog in oog met doelman 
Verhage. Hij verzuimde de juis-
te keuze te maken. Rond minuut 
70 had Alliance wel succes. Pepijn 
Graat maakte het de verdediging 
van HBC lastig, waardoor de bal 

Foto: Pim Hols

via de voet van een HBC-verdedi-
ger in het eigen doel verdween. 
Coach Ketting bracht twee extra 
aanvallers in het veld. Een storm-
loop op het Alliance doel was het 
gevolg, zonder dat er een doel-
punt viel. Gedesillusioneerd ble-
ven de spelers van HBC na de 90 
minuten op het veld zitten. Een 

kans om de koppositie over te 
nemen was verkeken. HBC heeft 
nog een wedstrijd in te halen. Als 
zij die winnen, zijn ze weer koplo-
per en wordt het kampioenschap 
in de laatste twee wedstrijden be-
slist. 

Eric van Westerloo

Allemaal geslaagd bij EHBO-vereniging Heemstede
Heemstede - Donderdag 18 april 
2019 was het dan eindelijk zover: 
het EHBO-examen in de Craye-
nesterschool in Heemstede. Na 
een cursusperiode van bijna 4 
maanden, waren de cursisten 
helemaal klaar voor het EHBO-
examen.  Plezier, spanning, hoop 
en wanhoop, al deze emoties 
waren deze avond, in meer of 
mindere mate aanwezig. Onder 
de kritische blik van examinato-
ren, de heren De J.L.E. de Wild en 
M.P. Sijsenaar, mochten de cur-
sisten laten zien wat zij allemaal 
geleerd hadden van hun Instruc-
teur Casper van Gastel. Alle cur-
sisten voldeden aan de eisen en 
zijn nu allemaal in het trotse be-
zit van het Oranje Kruis EHBO-di-
ploma.
KNV EHBO, afdeling Heemstede, 
feliciteert Bert, Sebastiaan, Huub, 
Jilles, Erwin, Fred en Mirjam met 
hun behaalde EHBO-diploma.

Ook interesse in een EHBO-op-
leiding? Volgend EHBO-seizoen 
start weer een nieuwe basiscur-
sus. Voor info:
http://www.ehboheemstede.nl 
of via email:
karlagroen@planet.nl.

Grote verschillen per regio en sector
Aantal WW-uitkeringen daalt
Regio - Het aantal WW-uitkerin-
gen nam in maart verder af. In 
de Noord-Hollandse regio’s was 
de daling in Zaanstreek-Water-
land met 2,6% (130 uitkeringen) 
iets sterker dan de landelijke 
(-2,2%). In Noord-Holland Noord 
(-1,5%) en Zuid-Kennemerland 
en IJmond (-1,2%) bleef de WW-
daling onder het landelijk gemid-
delde.
De komende maanden blijft voor 
een aantal seizoengevoelige sec-
toren de instroom in de WW laag. 
Zo neemt naar verwachting in de 
agrarische en toeristische sec-
tor de vraag naar personeel toe 
en daalt dus het aantal WW-uit-
keringen verder. In de herfst, als 
veel tijdelijke contracten aflopen, 
stroomt een deel van de werken-
den in deze sectoren (weer) in de 
WW.
Bij seizoenswerk wordt vaak ge-
dacht aan agrarisch en toeristisch 
werk. Deze sectoren kennen een 
duidelijke piek in de werkgele-
genheid in de zomer. Maar ook 
andere beroepsgroepen hebben 
te maken met seizoensinvloe-
den. Voor schilders, bijvoorbeeld, 
geldt dat de instroom in de WW 
relatief groot is in de winter. Voor 
andere functies in de bouw geldt, 
naast de winterpiek, een WW-
toename in de zomer, tijdens de 
bouwvakperiode.
Ook veel pedagogische beroe-

pen kennen een jaarlijks terug-
kerende WW-cyclus met een piek 
in de zomer. Voor veel docenten 
die geen vaste aanstelling heb-
ben, loopt het contract af aan het 
begin van de zomervakantie. Een 
aanzienlijk deel van de werkloze 
docenten komt na de zomer weer 
aan de slag in het onderwijs. In de 
meest recente duiding arbeids-
marktontwikkelingen van UWV 
wordt dieper ingegaan op de sei-
zoenspatronen van de instroom 
in de WW. Zie hiervoor: https://
www.werk.nl/werk_nl/arbeids-
marktinformatie/publicaties/the-
matische-publicaties/duiding- 
arbeidsmarktinformatie.

Hoewel een aantal seizoensgere-
lateerde sectoren sterk vertegen-
woordigd is in de drie Noord-Hol-
landse arbeidsmarktregio’s, is de 
invloed op de totale WW-ontwik-
keling beperkt. De werkgelegen-
heid is gevarieerd en het aantal 
mensen dat werkzaam is in sei-
zoensgebonden sectoren is rela-
tief klein. Voor Zuid-Kennemer-
land en IJmond en Zaanstreek-
Waterland geldt bovendien dat 
veel mensen werkzaam zijn de 
metropoolregio Amsterdam. In 
deze regio zijn seizoensinvloeden 
op de WW het kleinst van heel 
Nederland.

Bron: UWV

De straatspeelavonden 
komen er weer aan
Heemstede - In de maanden mei, juni en juli, organiseert WIJ 
Heemstede/Plexat Jeugdwerk in veel Heemsteedse wijken de 
straatspeelavonden. De straten worden afgesloten, zodat je veilig 
op straat mag spelen. Er komt een busje helemaal volgeladen met 
allerlei spellen en buitenspeelmateriaal en je mag álles gebruiken. 
Of je nu 4 bent of 84+ er is altijd wel iets leuks te doen. En het is 
helemaal gratis en gewoon in jouw eigen wijk of dichtbij je eigen 
huis.

Het programma:
Woensdag 8 mei van 18.30-20.30 uur bij de Fazantenlaan
Woensdag 15 mei van 18.30-20.30 uur aan de Ooievaarslaan
Woensdag 22 mei van 1830-20.30 uur op het pleintje bij de Evenaar
Woensdag 29 mei van 18.30-20.30 uur aan het Haringvlietplantsoen
Woensdag 5 juni van 18.30-20.30 uur aan het Sweelinckplein
Woensdag 12 juni van 18.30-20.30 uur aan de Anna Blamanlaan
Woensdag 19 juni van 18.90-20.30 uur in de Zeelandlaan
Woensdag 26 juni van 18.30 tot ongeveer 21.00 uur aan het Rho-
dodendronplein, inclusief optreden van Harmonie St. Michaël
Woensdag 3 juli van 18.30-20.30 uur aan het Jozef Israëlsplein
Woensdag 10 juli van 18.30-20.30 uur aan het Wilhelminaplein
Woensdag 17 juli van 19.00-20.00 uur bij de Hartekamp

De hele buurt kan meedoen. (Zorgt u wel zelf voor begeleiding 
voor uw kleine kinderen?) Op deze avonden worden de betreffen-
de straten vanaf 17.00 uur afgesloten voor verkeer. Omwonenden 
krijgen hierover vooraf bericht.
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25 april
  NLP in Bibliotheek op station 
Haarlem. Middenperron, spoor 
3/6. Van 8-9 u. Gratis toegang. 
Reserveren www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

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

3 mei
  Presentatie Heemsteedse 
Kunstkring seizoen 2019-2020. 
Burgerzaal van het raadhuis in 
Heemstede. Van 20-22 u. Toe-
gang vrij.

27 april
  Luisteren naar vijf verschillen-
de zangvogels. Aanvang 6.30 
u. Verzamelen bij AWD, bij res-
taurant De Duinrand, ingang 
Zandvoortselaan 130A, Zand-
voort. Gratis deelname, ech-
ter een toegangskaart van de 
AWD is wel verplicht. Meer 
info op: www.ivn.nl/zuidken-
nemerland.

4 mei
  Bevrijdingspop Herdenkings-
concert. Haarlemmerhout, 
Haarlem. Vanaf 20.30 u. Toe-
gang gratis.meer informatie op 
www.bevrijdingspop.nl. 

  BioMarkt in Haarlem. Haarlem-
mer Kweektuin, ingang Klever-
laan 9, Haarlem. Van 10-15 u. 
Meer informatie op: biomarkt@
wijtelengroente.nl, www. 
haar lemmerk weektuin .nl , 
www.wijtelengroente.nl.

28 april
  10.000 stappenwandeling. 
Start om 10.00 uur vanaf Eko- 
Plaza op de Sportparklaan.

  Theeconcert: muzikale sprook-
jes in de Oude Kerk. Wilhelmina- 
plein, Heemstede. Aanvang 15 
u. Na afloop een deurcollecte 
en is er koffie, thee en gebak 
verkrijgbaar in de Pauwehof.

  Haiku’s dichten op het Land-
je van De Boer. Bloemendaal-

▲

seweg 183, Overveen. Vrije in-
loop van 15-16.30 u. Gratis 
kaartje reserveren via https://
landjevandeboer.nl/agenda/  
Meer informatie via: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl

  Jaarlijkse Nachtegalentocht 
in Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, Zeeweg 12, 
Overveen. Van 04.30 – 20 u. 
Vooraf aanmelden is verplicht 
via e-mailadres ericvanbakel@
hetnet.nl. 

6 mei
  Aspergemenu in de Luifel. 
WIJ in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 17.15 -18 uur. 
Kosten: € 10,55.  Reserveren ui-
terlijk tot 10 u. op de dag zelf, 
via tel.: 023- 5483828.

30 april en 4 juni
  Een kunstzinnige collage ma-
ken. Atelier van Dineke van 
der Valk, Blekersvaartweg 35, 
te Heemstede. Van 10-13 u. Al-
le materialen zijn in het atelier 
aanwezig. Kosten per ochtend 
€ 10,- ( inclusief koffie en thee).

1 mei
  Jom Hasjoa herdenking. Joods 
monument aan de Vrijheids-
dreef, Heemstede. Van 20-21 u.

  Met KIMT kijken wat er krioelt 
op en onder de grond. Tuinhuis 
KIMT, Herenweg 18,  Heemste-
de (Groenendaalse Bos).Tijd 
14-15.30 u. Kosten: € 3,50 pp. 
Opgeven via info@kominmijn-
tuin.com of tel.: 023-5282651 
(Mik van der Bor).

TENTOONSTELLINGEN

Vanaf 1 april
  Expositie schilderijen van 
Edmé Bruijn- Strauss bij 
Sfeervol. Jan van Goyenstraat / 
J.M. Molenaerplein 8 in Heem-
stede.

T/m 28 april
  Expositie ‘Natuur in grote lij-
nen’, door Hanna van Gin-
kel en Marcella van de Vaart. 
Dorpshuis van Badhoeve-
dorp, Snelliuslaan 35, Bad-
hoevedorp. Meer info op: 
www.galeriekunst2001.nl.

T/m 3 mei
  Kunstexpositie met thema Ver-
gankelijkheid. Kloostergan-
gen, Stadhuis Haarlem. Werk-
dagen (van 8-17 u.). Opening 
op vrijdagmiddag 29 maart 
om 16 u. Zie ook www.kzod.nl 
en www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

T/m 6 mei
  Expositie Edelsmeden in de 
Luifel. Herenweg 96 in Heem-
stede. ma t/m do 9-13 u. vrij 
9-16 u.

25 april t/m 11 mei

  80-jarige Kunstkring De Acht 
exposeert in het Waaggebouw. 
Spaarne 30rd in Haarlem. Van 
13-17 u.

20 april t/m 18 mei
  Videoschilderijen Marjan Jas-
pers in Kunst centrum Haar-
lem. Gedempte Oude Gracht 
117-121,  Haarlem. Geopend 
di t/m za van 11-17 u. Meer 
informatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.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 ex-
poseert met ‘De zege in zicht’ 
Fotogalerie De Gang,  Grote 
Houtstraat 43, Haarlem. Zie ook 
www.fotogaleriedegang.nl. 

T/m eind mei
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron, 
specialist in vis, Zandvoort-
selaan 167. Thema: Vis & Vis. 
Tevens kunst van Casas bij 
Patisserie Tummers, Binnen-
weg 133. Binnenkijken tijdens 
winkelopeningstijden.

T/m 23 juni
  Kinderkunstlijn over duur-
zaamheid. Locatie:  Kunstboet 
van het Zandvoorts Museum,  
Swaluëstraat 1, Zandvoort. 
Vrije toegang.

30 april tot 30 juni
  Expositie over oeuvre beeld-
houwer H.A. van den Eijn-
de. ABC Architectuurcentrum, 
Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Meer informatie: https://
www.architectuurhaarlem.nl/ 
activiteit/van-den-eijnde - 
herontdekt.

  
Tot 24 september

  Expositie Haarlem Filmstad in 
Museum Haarlem. Groot Hei-
ligland 47, in Haarlem. Ope-
ningstijden: di t/m za van 11.-
17 uur/zo en ma 12-17 u. Zie 
ook www.museumhaarlem.nl.

SBH treedt op met Gé Reinders in de Philharmonie

“Onze kracht is dat wij best een 
enorm sociaal orkest zijn”
Heemstede - Het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede (SBH), be-
staande uit het Symfonisch Blaas-
orkest (SBO) en de Teisterband, 
bestaat al sinds 1997. Op 11 mei 
aanstaande begeleidt het SBH 
de Limburger Gé Reinders in de 
Philharmonie in Haarlem met zijn 
programma ‘Oetblaoze!’. Een ge-
zellig gesprek met Leon Bosch, 
eveneens Limburger van origi-
ne uit Heerlen, die bij het SBH al 
maar liefst tien jaar met volle pas-
sie en plezier het dirigentstokje 
hanteert. 
Muziek zit volop in het bloed bij 
Leon: “Ik speel zelf klarinet en af 
en toe de bassethoorn. Ik heb 
ook nog een saxofoon ergens in 
de kast liggen. En dan nog een 

beetje piano. Ik ben zelfs in mijn 
jonge jaren nog even drummer 
geweest bij een hardrockband”, 
verklapt hij lachend. 
“Dit is inderdaad mijn lustrumjaar 
als dirigent, ik ben in 2009 be-
gonnen. Ik heb destijds gewoon 
gesolliciteerd. Ik en nog een an-
dere kandidaat bleven over in de 
eindronde van deze sollicitaties. 
We kregen toen beiden een halve 
repetitie toebedeeld. Die andere 
kandidaat was Herman Draaisma, 
een lid uit hetzelfde orkest waar 
ik speelde en ook nog nota bene 
de klarinettist waar ik altijd naast 
zat te spelen. 
Uiteindelijk ben ik dirigent ge-
worden en bleef Herman als or-
kestlid naast mij in het Neder-

lands Philharmonisch Orkest spe-
len, maar hij heeft mij ook bij SBH 
als dirigent uit de brand gehol-
pen als ik niet kon. Zo fantastisch 
dat het op deze manier gelopen 
is, ondanks dat we elkaars con-
current waren tijdens de sollicita-
tie. Ons contact is altijd goed ge-
bleven zonder enige wanklank. 
Met het SBH hebben we enkele 
jaren al een keer opgetreden met 
Gé Reinders, in 2010. Gé heeft 
een paar keer getoerd door Ne-
derland, met een programma dat 
hij met alle fanfares en harmonie-
orkesten kan doen. De opzet ver-
andert dus niet, alleen de locatie. 
Aangezien we allebei Limburgers 
zijn, vond hij het meteen leuk om 
met een Limburgse dirigent sa-
men te werken en er was direct 
een klik met ons orkest. Deze sa-
menwerking was hem toen zo 
goed bevallen, vandaar dat we 
op 11 mei weer gezamenlijk op-
treden in de Philharmonie. 

Ik denk dat het SBH heel bijzon-
der is, omdat wij best een enorm 
sociaal orkest zijn. Het is vrij laag-
drempelig omdat we weinig ei-
sen stellen aan onze musici. We 
kijken vooral of iemand mee kan 
komen in het repertoire dat we 
spelen. En we kijken naar de be-
zetting die we al hebben. Ieder-
een wordt meteen opgenomen 
in de groep. We willen gewoon 
lekker met zijn allen muziek ma-
ken zodat iedereen na de repeti-
tie op maandagavond of na een 
optreden met een gelukkig ge-
voel naar huis gaat. Daarin schuilt 
echt de kracht van het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede. 
En dat is het mooiste wat je kunt 
hebben”, aldus Leon Bosch. 

Meer informatie over het SBH en 
de voorstelling ‘Oetblaoze!’ met 
Gé Reinders op:
www.sbo-heemstede.nl.

Bart Jonker

Mijn vader was voor zijn pensioen financieel journalist. En een 
goede ook: van hem heb ik heel veel geleerd. Hij begon zijn 
loopbaan als leerling-journalist bij de financiële redactie van 
De Tijd, toen nog een katholiek dagblad. Hij vertelde me dat het 
er op deze redactie altijd zeer gemoedelijk en redelijk aan toe 
ging, in tegenstelling tot de sport- en politieke redacties. Die 
sloegen elkaar bijna de hersens in en ruzieden dagelijks over 
wiens artikel op de voorpagina mocht verschijnen. 
Later was hij hoofdredacteur van het beleggingsblad Beleg-
gings Expres, dat hoog stond aangeschreven. Mijn vader kwam 
ook bij de top van het Nederlandse bedrijfsleven en werd zwaar 
gerespecteerd om zijn kennis, advies en integriteit. Hij boe-
zemde overal ontzag in met zijn reputatie. Het redactiekantoor 
zat aan de Herengracht, tegenover de burgemeesterswoning, 
in hartje Amsterdam. 

Als jong knulleke mocht ik ook weleens naar een persbijeen-
komst. Hartstikke leuk en leerzaam. Ik denk dat ik een jaar of 19 
was en ik net mijn havo had afgerond. Ik mocht van mijn vader 
zelf over de bijeenkomst schrijven en hij redigeerde het artikel 
waar dit nodig was, met het bijhorende beleggingsadvies. 
Zo vloog ik als deelnemer van een persdelegatie naar Hannover 
voor de Hannover Messe. Met een veel te ruim colbertjasje om 
er enigszins representatief en volwassen uit te zien. Het waren 
altijd dezelfde financiële journalisten die je overal tegenkwam, 
een pot nat. Een van de journalisten, die een bril droeg met van 
die jampotglazen, bekeek me van top tot teen en begon ge-
lijk op hautaine toon tegen me: “Zeg jongetje, weet jij wel wat 
een aandeel of optie is? En begrijp jij wel hoe je een jaarverslag 
moet lezen?” Die had bij mij gelijk met zijn arrogante kop zijn 
eigen jampotglazen ingegooid. Zo’n aanmatigende betweter 
eerste klas, u kent ze wel. Ik heb daarom nog steeds een gloeien-
de hekel aan hooghartige figuren. Een nare man waar je spon-
taan met een grote boog omheen wilt. Ik reageerde redelijk 
assertief: “Ja hoor en u?” Ging dat stuk ongeluk precies tegen-
over me zitten tijdens de lunch, met die vergrote en priemende 
ogen door die jampotglazen. Terwijl ik mijn broodje nuttigde, 
keek ik voortdurend in een troebele vissenkom. Daar werd het 
kruisverhoor voortgezet: “Zeg jongetje, wat voor opleiding heb 
jij dan wel?” Alleen het zweepje ontbrak nog. Jakkes, wat was 
die man een verschrikking en respectloos, onbeschoft gewoon.

Toen ik thuiskwam bracht ik natuurlijk uitgebreid verslag uit 
aan mijn vader. “Oh die, met van die jampotglazen?” onderbrak 
hij mij op de helft van mijn klaagzang. ”Ja, die ken ik zeker, stelt 
altijd domme vragen. Hij houdt de persconferentie onnodig 
op met vragen die allang gesteld zijn als iedereen wil lunchen. 
Hoort zichzelf graag en moet zich altijd manifesteren.” 
Ik vatte het gelijk: meer frustratie van marmelade dan van jam 
en dus een en al bitterheid.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Jampotglazen

Vrijwilligers UVV in het zonnetje
Haarlem - Acht vrijwilligers met 
inzet van 10 tot 30 jaar zijn door 
de  Stichting Unie Van Vrijwilligers 
Haarlem e.o. (UVV) in het zonne-
tje gezet. Met een toespraak en 
bloemen stonden de jubilaris-
sen centraal tijdens de jaarbijeen-
komst 2019. 
De vrijwilligers hebben zich ja-
renlang enthousiast en met gro-
te betrokkenheid ingezet voor de 
UVV-projecten Tafeltje Dekje en 
Bibliotheek aan Huis.       
De Stichting Unie Van Vrijwilligers 
Haarlem e.o. (UVV) biedt een es-
sentiële bijdrage in de samen- 
leving in de regio Haarlem. Ruim 
90 UVV-vrijwilligers zetten zich 
in voor de kwetsbare medemens 
en bieden ondersteuning op 
het gebied van zorg en welzijn 

door middel van Tafeltje Dekje en 
Bibliotheek aan Huis.

Meer informatie is beschikbaar 
op: http://www.uvvhaarlem.nl.

Vrijdag 12.00-13.00 uur

 Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl

020 - 659 69 14

Heemstede/Bennebroek
Haarlem/Bloemendaal

Presentatie 
Heemsteedse 
Kunstkring 
seizoen
2019-2020
Heemstede - De Heemsteed-
se Kunstkring (HKK) geeft in 
de Burgerzaal van het raad-
huis in Heemstede op vrijdag 
3 mei de presentatie van het 
nieuwe programma voor het 
seizoen 2019-2020.
De HKK stelt jaarlijks een pro-
gramma samen dat bestaat 
uit muziek, toneel, dans en 
cabaretvoorstellingen met de 
mogelijkheid van busvervoer 
naar de theaters. Ook worden 
elk jaar 3-4 excursies aange-
boden. De directies en pro-
grammeurs van de theaters 
van Velsen, Haarlem, Hoofd-
dorp en Heemstede lich-
ten  de voorstellingen die in 
hun theater spelen nader toe. 
De zaal gaat om 19.30 uur 
open. De toegang is gra-
tis zowel voor de leden van 
de Heemsteedse Kunstkring 
als andere belangstellenden. 
Van 20-22 uur. 
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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

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).

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie 
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2019 een activiteit 
organiseren die het sporten stimuleert 
van jongeren, ouderen, mindervaliden of 
topsporttalenten? Voor sportactiviteiten is in 
2019 een subsidiebudget beschikbaar van 
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er 
een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar 
(aanvragen voor 1 mei !). Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie van 
de gemeente Heemstede.

Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl, 
zoekwoord: subsidie

Winkelcentrum Heemstede ontvangt 
5e Ster Keurmerk Veilig Ondernemen
Op donderdag 18 april ontving Winkelcentrum 
Heemstede een plaquette met de 5e ster 
‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uit handen 
van burgemeester Astrid Nienhuis. Het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een 
speciale manier om de veiligheid in en om 

winkelgebieden te vergroten en het voor 
ondernemers en bezoekers nog aantrekkelijker 
te maken. Binnen het KVO werken 
ondernemers, gemeente, politie en brandweer 
samen. Lees meer in het nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl

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: 
Stichting van het Kind

Overlastspreekuur 
op 2 mei 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het spreekuur is op donderdag 2 mei tussen 
van 14.00 tot 15.00 uur in De Luifel (WIJ 
Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Koningsdag in 
Heemstede

Stichting Nationale Feestdagen 
Heemstede organiseert Koningsdag 
in Heemstede. Informatie over het 

programma vindt u via 
www.heemstede.nl/koningsdag

Kindertriathlon
Op 16 april 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan HPC voor het 
houden van een kindertriathlon op 6 juli 2019 
van 11.00 tot 14.00 uur. Ook is, volgens artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de volgende wegen af te sluiten tussen 
ongeveer 11.00 en 14.00 uur:
- Het zuidelijke voetpad en het zuidelijke 

fi etspad van de Sportparklaan vanaf Meer 
en Boslaan tot en met het kruispunt Glipper 
Dreef/Sportparklaan.

- Het fi etspad/fi ets(suggestie)strook van 
de rechter rijbaan Glipper Dreef tussen 
Sportparklaan en Bosbeeklaan

- De rijbaan en het fi etspad van de 

Bosbeeklaan en Sparrenlaan
- Het fi etspad langs de rechter rijbaan van de 

Herenweg (in oostelijke richting) tussen de 
Sparrenlaan en Van Merlenlaan

- Het fi etspad langs de Van Merlenlaan
- De Vrijheidsdreef
- De rechter rijbaan (zuid oostelijke richting) 

van de Burgemeester van Rappardlaan
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan 

(zuidwestelijke richting)
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en 
Sportparklaan

Voetgangers en niet-deelnemende fi etsers 
worden begeleid door verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via 
(023) 5485607.

Verwijdering gemeentelijke boom
- Erasmuslaan bij 18 : 1 sierkers 
 (ø 25-30 cm, boom staat op plek waar 

nieuwe particuliere erfafscheiding moet 
komen, herplant op gemeentegrond met 
nader te bepalen boom )

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 8 
mei 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.

Op 9 april 2019 heeft het college de 
Beleidsregels geluidsschermen Heemstede 

2019 vastgesteld. Deze beleidsregels treden 
in werking op 16 april 2019. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.offi  cielebekendmakingen.nl

Beleid geluidsschermen Heemstede 2019



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
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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 Noord-
Holland 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
online 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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bachlaan 27, het uitbreiden van een 

woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 391062,  ontvangen 

 4 april 2019
- Berliozlaan 2, het kappen van een beuk, 

wabonummer 394078,  ontvangen 
 10 april 2019
-  IJssellaan 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
386700,  ontvangen 26 maart 2019

- Korhoenlaan 46, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 392354,  ontvangen 

 8 april 2019
- Prinsenlaan 99, interne verbouwing en 

plaatsen bijgebouw, wabonummer 391328,  
ontvangen 5 april 2019

- Van den Eijndekade 91, het plaatsen 
van een beschermingskooi voor een 
airconditioning, wabonummer 392470,  
ontvangen 8 april 2019

- Kerklaan 113C, het plaatsen van een 
kantoorunit, wabonummer 379037, 
ontvangen 6 maart 2019, Voor deze 
aanvraag is geen vergunning nodig.

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Frans Lisztlaan 15, een aanbouw op de 

1e verdieping en begane grond aan 
de achtergevel, wabonummer 379877, 
verzonden 18 april 2019

- Nijverheidsweg ter hoogte van 5-7, bij de 

Watertoren, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 387532, verzonden 

 18 april 2019
- Van den Eijndekade 91, het plaatsen 

van een beschermingskooi voor een 
airconditioning, wabonummer 392470, 
verzonden 18 april 2019

- IJssellaan 6, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
386700, verzonden 18 april 2019

- Van Merlenlaan 11, het kappen van een es, 
wabonummer 383778, verzonden 

 18 april 2019
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw van een 

woonhuis, wabonummer 358468, 
verzonden 16 april 2019

- Romeinlaan 65, het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak, wabonummer 382388, 
verzonden 19 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’

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van 

een erker aan de voorzijde, wabonummer 
386812, ontvangen 27 maart 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Fietsster 
gewond geraakt
Heemstede - Een �etsster is za-
terdagmiddag 20 april gewond 
geraakt bij een botsing op de He-
renweg in Heemstede. De vrouw 
reed even na 16 uur richting Haar-
lem toen een automobilist, die uit 
de Adriaan Pauwlaan kwam, haar 
over het hoofd zag. De vrouw 
kwam lelijk ten val en is ter plaat-
se behandeld. Verdere zorg in het 
ziekenhuis was niet nodig. De 
vrouw is opgehaald. Foto: Laurens Bosch

Auto flink 
beschadigd
Heemstede - Een auto die ge-
parkeerd stond in de Kemphaan-
laan is �ink beschadigd geraakt 
bij een aanrijding. Even voor half 
één ‘s nachts tro�en surveilleren-
de agenten de auto beschadigd 
aan. De auto  stond op dat mo-
ment op de hoek van de Kemp-

haanlaan en de Glipperweg. Ge-
zien de achtergelaten schade en 
de opvallende positie van het 
voertuig, vermoedt de politie dat 
een automobilist tegen de gepar-
keerde auto is gebotst en daarna 
is doorgereden. 
Uit de gegevens van de auto 
bleek dat de eigenaar om de hoek 
woont. Gezien het tijdstip is de 
bewoner niet in kennis gesteld. 
De politie heeft een brie�e onder 
de ruit gedaan en onderzoekt de 
zaak.

Zomer in de 
Zaanen zoomt 

in op goed 
buurtklimaat

Haarlem - Kleine en gro-
te bands op het podium, 
kleintjes met eigen knutsel-
werkjes op het grote veld 
en kraakvers en kristalhel-
der eten en drinken in kra-
men en karren in de Zaanen-
laan van Haarlem - dat is Zo-
mer in de Zaanen. Het gezel-
lige, energieke en kindvrien-
delijke festival op buurtfor-
maat van Haarlem viert dit 
jaar zijn twaalfde editie. De 
dag waar het om draait, is za-
terdag 29 juni. Om 14 uur is 
de aftrap, ‘s avonds om 23.00 
uur gaat het licht uit. Heel 
veel dat op het festival te 
horen, te zien en te doen is, 
draait om een ‘goed klimaat 
in de buurt’. 

En dat alles onder het mot-
to ‘voor de buurt, door de 
buurt’. Met die kreet willen 
de organisatoren aantonen 
dat het uniek is om een fes-
tival als dit in je nabijheid te 
hebben. Zomer in de Zaanen 
is bedacht door buurtbewo-
ners, zij doen zelf de organi-
satie en ondernemers in de 
buurt dragen bij aan de tot-
standkoming. Meer informa-
tie over het festival op:
www.zomerindezaanen.nl.

Participatiekoor ontvangt donatie
Haarlem - Het Stimuleringsfonds 
van Rabobank Haarlem en om-
streken schenkt het Participatie-
koor Haarlem € 4.000. “Dit is een 
enorme opsteker voor alle men-
sen met dementie die graag mee 
willen blijven doen in het cultu-
rele leven van Haarlem’, reageert 
voorzitter Wim Heeremans ver-
heugd.

De Rabobank is de eerste bank in 
Nederland die speciale aandacht 

besteedt aan kwetsbare oude-
ren. Dit doet zij onder andere met 
het programma Veilig Thuis, maar 
ook door voor deze groep men-
sen speciale producten en dien-
sten te ontwikkelen die hen de 
mogelijkheid bieden om veilig en 
zelfstandig thuis te kunnen blij-
ven wonen en bankieren. “Zo be-
zoeken wij onder andere ouderen 
thuis die minder mobiel zijn om 
hun bankzaken te regelen”, aldus 
Fonz Halfman, adviseur Particu-

lieren. “In Nederland zijn jaarlijks 
tienduizenden kwetsbare oude-
ren het slachto�er van �nancieel 
misbruik. Hoe meer deze groep 
mensen actief blijft in de samen-
leving en daarbij de juiste onder-
steuning krijgt, des te beter kun-
nen zij zich weren. Het Partici-
patiekoor draagt hier aan bij en 
geeft de sterk opkomende eman-
cipatie van mensen met geheu-
genproblemen een �inke steun 
in de rug.”

Provincie verpacht agrarische grond
Regio - De provincie Noord-Hol-
land gaat voor de periode 1 no-
vember 2019 tot en met 31 de-
cember 2020 weer agrarische 
grond verpachten. Het gaat om 
1.700 hectare. Deze grond wordt 
tijdelijk verpacht in afwachting 
van verkoop, het ontwikkelen van 
natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kun-
nen vanaf 1 mei 2019 op 
www.noord-holland.nl/verpach-
tingen kijken om welke gronden 
het gaat en lezen wat de criteria 

zijn voor het pachten van deze 
grond. Aanmelden kan van 1 tot 
en met 31 mei 2019.

Pachten kan alleen onder voor-
waarden. Pachters moeten re-
kening houden met de natuur. 
Ze moeten bijvoorbeeld langs 
bouwland bloemrijke kruiden-
stroken aanleggen.
Daarnaast wordt de voorkeur ge-
geven aan boeren die in het bezit 
zijn van bepaalde certi�caten op 
het gebied van duurzame land-
bouw. 

Op percelen die binnen Natuur-
netwerk Nederland (NNN) val-
len is bijvoorbeeld het gebruik 
van kunstmest niet toegestaan. 
Ook moet op sommige gronden 
gezaaid worden met een speciaal 
soort mengsel om weidevogels 
te trekken of insecten en vlin-
ders. 

Meer informatie over het pach-
ten van grond van de provincie 
Noord-Holland is te vinden op 
www.noord-holland.nl/verpach-
tingen. 

Vluchtelingen in de kerk
Heemstede - Op Goede Vrijdag 
waren er 2 groepen christenen 
in de samenkomst. (aula van het 
HBM). De groep christenen van 
Rafael gemeente Nehemia en de 
Eritrese Bijbelstudiegroep. Een 
bijzondere ervaring, alles is dub-
bel. Het Goede van een bloedige 
dood. En de twee talen. Hoe kun 
je de dood Goed noemen. Dan 
heb je een verhaal nodig. Zowel 
in de liederen, gebeden als Bijbel-
lezingen kwam dit tot uiting. De 
Eritrese christenen legden nadruk 

op het Leven dat ze ontvingen 
door geloof in Jezus. Zijn dood 
bracht genezing, bescherming en 
Leven. Zij baden voor de Rafael 
gemeente in Heemstede, voor 
geloof en kracht en nieuw leven. 
Wij baden voor hun plek in onze 
samenleving, herstel van herin-
neringen en voor nieuwe relaties. 
In eenheid deelden we brood en 
wijn. De tekenen die Jezus ons 
gaf om steeds weer te vieren en 
te denken aan Zijn liefde door zijn 
lijden, dood en opstanding.

Foto: Laurens Bosch




