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Kwaliteitsslagerij

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)

Koningsdag met een druppie
Heemstede - Lege zolders, volle 
kramen. Hier paraplu`s te koop. 
Die is snel uitverkocht want Ko-
ningsdag begint met regen-
druppies. Langzamer dan an-
dere jaren komt de vrijmarkt op 
gang. Mike Doodeman is met zijn 
Heemgames uitgeweken naar de 
sporthal van Groenendaal Plaza, 
waar veel kinderen zich in de op-
blaaskrochten van grote hoogte 
storten of kruip-door-sluip-door 
elkaar achternarennen. Daarbij 
hoor je te schreeuwen, hoe har-
der hoe beter. Muziek maken 
mag ook op de markt, dus nu kan 
de blazer zich lekker op straat uit-
leven en iedereen  vindt het nog 
leuk ook. Op Koningsdag alleen. 
Op het trapveldje bij SEIN wordt 
‘zwaar gevochten’ door dik in-

gepakte jongens met meisjes, 
wie toekijkt is winnaar. Bijzon-
dere mensen drinken op de Ko-
ning tijdens een ontvangst van 
dragers van Koninklijke onder-
scheidingen bij de burgemees-
ter in de Burgerzaal. De burgerij 
komt wat later binnen waar het 
ons kent ons is. De Soul Machine 
draait inmiddels op volle toeren 
op het Wilhelminaplein waar de 
BBQ warmdraait en Kees Heger 
de bierpomp losdraait. Kinderen 
draaien hun dansjes en de oran-
jevrijwilliger, Marcel van Duiven-
bode verkoopt de muntjes voor 
een druppie. Zo heurt dat in oran-
je Heemstede.
Meer foto’s elders in deze krant.

Ton van den Brink 

Vijfmaal Koninklijke onderscheidingen
Heemstede - Vijf Koninklijke on-
derscheidingen had Karen Son-
neveld van de gemeente klaar-
gelegd voor burgemeester Astrid 
Nienhuis die vrijdag 26 april bij de 
jaarlijkse lintjesregen Koninklijke 
onderscheidingen mocht uitrei-
ken. Vijf Heemstedenaren die één 
ding gemeen hadden. Ze hadden 
allemaal veel vrijwilligerswerk 

gedaan  Er zijn gelukkig heel veel 
vrijwilligers in Heemstede, vol-
gens José van Duin van Steun-
punt Vrijwilligers, maar niet ie-
dereen wordt voorgedragen voor 
een medaille. Astrid Nienhuis 
schetste dat het geen eenvoudi-
ge zaak is om een lintje te krijgen. 
Daar moet heel wat werk voor 
worden gedaan, te beginnen al 

in augustus.  “De bijzondere, per-
soonlijke verdiensten voor de 
samenleving, zijn eerst door di-
verse mensen beoordeeld; van 
burgemeester, kapittel, minis-
ter en koning, voordat de bur-
gemeester de onderscheidingen 
opspeldt.”

Zie vervolg elders in de krant.

Alle gedecoreerden met burgemeester Astrid Nienhuis.
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Seminarhotel in Mariënheuvel 
is een kwestie van tijd
Heemstede - Het gaat nog wel 
even duren, maar op termijn 
staat het voormalige klooster  
Mariënheuvel open voor het hou-
den van bijeenkomsten zoals trai-
ningen en seminars.

Het pand, dat al geruime tijd in 
het bezit is van Mariënheuvel 
Estate BV, wordt verhuurd aan 
Chateauform, de firma die het 
gaat exploiteren. Inpandig moet 
er het nodige verbouwd worden. 
Aan het terrein moet ook iets ge-
beuren. Wat daarbij in het oog 
springt, zijn de 104 benodigde 
parkeerplaatsen. Momenteel zijn 
er ongeveer 15 vlak voor het ge-
bouw beschikbaar. Er moet een 
stukje natuur worden opgeofferd 
om dit te realiseren. Daarnaast is 
de toegangsweg dermate smal, 
dat twee auto’s elkaar niet kun-
nen passeren. Om dat op te los-
sen, denkt men vijf passeerstro-
ken te creëren. Ook hier moet er 
wel een boom of bos begroeiing 
wijken.

Een en ander is volgens het col-
lege geen groot bezwaar, maar 

toch wordt de gemeenteraad zijn 
goedkeuring gevraagd. Het ge-
bouw zal intern grondig worden 
aangepakt en er komen in de bei-
de vleugels samen rond de 64 
hotelkamers. Deze zijn bedoeld 
voor deelnemers aan meerdaag-
se bijeenkomsten.

Het schitterende pand is in 1907 
in opdracht gebouwd voor jonk-
heer H.J. Deutz van Lennep. 
In 1964 werd het pand verkocht 
aan de Zusters Augustinessen. 
Er is weinig aanwas van nieuw 
intredende nonnen, waardoor 
het pand en het terrein te groot 
en te kostbaar in onderhoud is 
geworden.

De commissie Ruimte wordt op 
9 mei gevraagd mee te werken 
aan de ontheffing voor het hui-
dige bestemmingsplan, dat een 
grotere parkeerplaats en passeer-
strook niet toestaat. Het pand 
zelf zal het karakter behouden 
en blijft zo behouden voor de ge-
meente Heemstede.
  
Eric van Westerloo

Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Ook een sloot heeft iets magisch, zoals deze aan de 
Linge.  Water straalt altijd iets van rust uit.

Johan van Meurs schreef ooit hierover:
“Neem Holland al zijn bomen weg,  zijn wilgen en zijn peppels. 
Dan ruist nog Hollands windezang.
Door ‘t riet van sloot en greppels.” 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Spelfoutje?
Heemstede - Iedereen maakt 
weleens een (spel)foutje, ook bij 
de krant gebeurt dit soms helaas. 
Waar gehakt wordt, vallen nu 
eenmaal spaanders. Een spelfout-
je vereeuwigd op een straatbord-
je zie je echter niet zoveel. Ziet 
u het? Het moet ‘Burgemeester 
Van Rappardlaan’ zijn, dus ge-
schreven met een hoofdletter ‘V’. 
Alleen bij voornamen en voor-
letters wordt ‘van’ met een kleine 
letter ‘v’ geschreven.
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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 5 mei, 10u.
pastor Wilna Wieringa

(Amsterdam).

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 5 mei, aanvang 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

]

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag  2 mei, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 5 mei, 10u.
Eucharistievering m.m.v. alle 

koren. Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 5 mei 18.30-20.00  uur
speciale bevrijdingsdag 

bijeenkomst.

Gezamenlijke maaltijd vooraf 
17.30 uur.

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag  5 mei op 10.00 uur 
 Ds. Dirk Jorissen.

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 5 mei, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Met dank aan mevrouw 
Schmeink voor info over Zand-
voortselaan 59. Ze gaf aller-
eerst een kleine correctie: Num-
mer 61 en 59 zijn niet gelijktij-
dig gebouwd. Nummer 59 is 
van 1917 als ‘vrijstaand royaal 
herenhuis’; nummer 61 is te-
gen 1920 gebouwd (bouwte-
kening van 25 november 1919). 
In eerste instantie was het pand 
59 twee delen met een nummer 
59 en 59a (boven). Thans is het 
een pand. Tot aan de verbou-
wing in 1937 hebben vele per-
sonen in het pand gewoond. In 
het Haarlems Dagblad van 14 
april 1930 wordt nog melding 
gemaakt van ‘pension Welte-
vreden’. De verbouwing in 1937 
betrof het benedengedeel-
te. De toenmalige eigenaar fir-
ma Thunissen verbouwde het 
tot winkel. Op woensdag 28 
april 1937 was de opening van 
Cor Akkermans ‘Vleeschwaren-
bedrijf’, aldus een krantenbe-
richt in De Eerste Heemsteed-
sche Courant van 22 april. Vanaf 
1942 werd het ‘Vleeschhouwerij 
Lou Quist’. De heer Quist over-
leed in januari 1949 op 49 jari-
ge leeftijd. Op 7 juli 1949 nam 
G. Worp & Zn. de slagerij over, 
later voortgezet door J. Worp Jr. 
Uit 1982 is een bouwtekening 
om het pand om te bouwen tot 
koffieshop met terras buiten, 
maar dat was van korte duur. 
Het pand heeft een jaar leeg 
gestaan toen in 1984 de fami-
lie Schmeink het pand kocht en 
het verbouwde  tot ijzerwaren-
winkel. Uit dat jaar is de toen-
foto uit de beeldbank van het 
NHA. Dhr. E. Schmeink overleed 
in 2011, mevrouw Schmeink 
heeft de winkel nog voortge-

zet tot 2015. Sinds de sluiting 
van de winkel woont ze nog 
steeds op nr. 59. Het voormali-
ge winkelgedeelte is nu woon-
gedeelte.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 28 april 2019 met 
nog de firmanaam op de win-
kel. Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:

webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal. Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (47)

Huwelijk
17-04-2019

Richard Koper &
Chantal Snaterse

19-04-2019
Jasper Kuipers &

Joyce P. Otten

Geboorte
23-04-2019

Eva Louise Maria Schaap

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Uitbreiding kinderopvang 
Camplaan dichtbij
Heemstede - Ondanks de grote 
bezwaren van omwonenden ziet 
het er naar uit dat de kinderop-
vang ‘De Kinder Villa Wereld’, nu 
op de begane grond gehuisvest, 
ook de twee bovenliggende eta-
ges mag gebruiken. Het aantal 
kinderen komt dan uit rond de 
90. De buurt vreest voor verkeer- 
en parkeerproblemen, alsmede 
voor geluidsoverlast.

Het bestemmingsplan laat deze 
uitbreiding niet toe, ware het niet 
dat er per ongeluk een fout in dat 
bestemmingsplan is geslopen. 
Jaren terug zat er al een opvang 
in het hele gebouw en met het 
maken van het nieuwe bestem-
mingsplan is de functie aange-
past naar ‘wonen’, zodat een op-
vang nu niet past. Het lijkt niet zo 
ingewikkeld om een vergunning 
te krijgen. Tenzij de gemeente-
raad de uitbreiding afwijst op 
grond van verkeersveiligheid of 
‘niet passend binnen een goede 
ruimtelijke ordening’. Het college 
benadrukt in de stukken dat de 
belangen van zowel de vergun-
ning-aanvrager als van de om-
wonenden wordt meegewogen. 
Het college voegt hieraan toe dat 
voor het vrijstaande voormalige 
bedrijfsgebouw een kinderop-
vang in het gehele pand accepta-
bel is. Beleid of wens van de ge-
meente is dat kinderopvang zo-
veel mogelijk in of in de nabijheid 
van een basisschool plaatsvindt. 
Dat is hier niet het geval. Ook ziet 
het college geen problemen met 

Foto: Eric van Westerloo

het parkeren en de veiligheid. Het 
parkeren wordt afgedaan met de 
optie het parkeerterrein rond het 
raadhuis te gebruiken. De om-
wonenden vrezen dat, zeker met 
slecht weer, er niemand gebruik-
maakt van deze mogelijkheid en 
dat men gewoon op de drukke 
straat of stoep gaat parkeren. 

Hoe de fout in het bestemmings-
plan is gekomen kan de gemeen-
te niet meer achterhalen, al is het 
staand beleid dat er omwille van 
de woningschaarste veelal is be-
dongen dat er boven winkels en 
bedrijven woonruimte is, of komt.
De buurt heeft zienswijzen in-
gediend. Hun bezwaren richten 

zich vooral op de verkeersveilig-
heid op deze drukke doorgaande 
route. Een veilige bereikbaarheid 
is niet gegarandeerd, het parke-
ren gaat een probleem geven en 
al helemaal als de markt er is op 
woensdagen. De bewoners in de 
omgeving vragen zich ook af of 
dit nu de participatie is die de po-
litiek voorstaat.

Op donderdag 9 mei wordt het 
stuk behandeld in de raadscom-
missie Ruimte en worden de be-
langen voor het kinderopvang-
bedrijf en de omwonenden afge-
wogen. 

Eric van Westerloo 

Rijbewijskeuringen in Wijkcentrum De Wereld
Haarlem - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 10 mei te-
recht bij Wijkcentrum De Wereld 

(Stichting Dock) aan de Laan van 
Berlijn 1 te Haarlem.

De kosten bedragen € 35. Chauf-
feurs jonger dan 75 jaar met rij-

bewijs CDE betalen € 55. Vooraf 
wel graag een afspraak maken via 
023-5436004.
De volgende keuring is op vrijdag 
14 juni.

Boutersekade 
moet zijn

B.C. Boutenskade
Heemstede - In de Heem-
steder van vorige week 
kreeg de in bloesem ge-
tooide B.C. Boutenskade in-
eens de naam Bouterska-
de. Pieter Cornelis Boutens, 
auteursnaam P.C. Bou-
tens, was een Nederland-
se dichter en classicus, die, 
volgens Wikipedia gebo-
ren werd in 1870 te Mid-
delburg en overleed in 
1943, Den Haag. Boutens 
werd onder meer bekend 
door zijn gedicht ‘Een nieu-
we lente op Hollands erf’, 
ter gelegenheid van het hu-
welijk van prinses Juliana en 
prins Bernhard op 7 janu-
ari 1937. Boutens dus, niet 
Bouterse. Excuses voor de 
gemaakte fout.

Doopsgezinde Gemeente
Kleine Vermaning

Postlaan 16
Heemstede

Zondag 5 mei,10.30u.
Th. v. Nieuwstraten.

www.vdgh.nl
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Foto’s: Ton van den Brink

Heemstede - Hoe wordt het weer, is steevast de 
vraag als het weer Koningsdag is. Dit jaar waren de 
vooruitzichten niet best maar viel het in de praktijk 
erg mee. Vooral de kinderen zijn druk met het ver-
kopen van voor hun overbodige spelletjes, poppen, 
DVD’s, boeken en niet te vergeten de onvermijdelij-
ke cupcakes. Kleding, schaatsen of sierraden, alles 
gaat van de hand. Als je een instrument bespeeld 
is het de uitgelezen gelegenheid om iets te verdie-

nen met je spel. De Jan van Goyenstraat werd weer 
druk bezocht. Lekker kleinschalig, maar genoeg te 
zien om er een uurtje door te brengen. Het was iets
minder druk dan een jaar eerder al had dat vast en 
zeker met de weersvoorspelling te maken. Voldaan 
en met een gevulde portemonnee gingen de kin-
deren aan het einde van de middag weer naar huis.

Eric van Westerloo

Iepenlaan in koningsstemming
Heemstede - In de Iepenlaan is Koningsdag ge-
vierd met een kleinschalig buurtfeest georgani-
seerd door Rudolf Kreuger.

De biertap ging om 14 uur open en de muziek 
werd verzorgd door DJ Gerlof Brinck. Artiest Ru-
dolf Kreuger en de 95-jarige(!) gitarist André Blan-
kert gaven invulling aan de livemuziek en zange-

res Femke van Baalen zong spontaan een deun-
tje mee. Koningsdag 2019 gaat de boeken in als 
een van de natste en kilste verjaardagen van de 
koning, maar het weerhield de buurtgenoten van 
de Iepenlaan niet om er een gezellige middag van 
te maken.                                                                                                                           

Mirjam Goossens

Foto’s: Mirjam Goossens

‘Jonge onderneemster op Koningsdag in Jan van Goyenstraat’  (foto: N.M. van Dalen, Heemstede)

Koningsdag Heemstede 2019

Koningsdag: straten vol koopwaar

Foto’s: Eric van Westerloo
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Wandel mee met de
Nationale Diabetes Challenge
Heemstede - Woensdagochtend 
15 mei start vanuit de Drive op 
Plein1, Julianaplein 1, in Heem-
stede de Nationale Diabetes 
Challenge. Wandelen is gezond. 
Om een aantal voordelen te noe-
men: meer energie, minder ziek, 
minder stress en een betere spijs-
vertering. Deze 20 weekse  wan-
deltraining in groepsverband is 
voor iedereen met Diabetes Ty-
pe 1 en 2, maar ook voor mensen 
met pre-diabetes, Obesitas, hart- 

en vaatziekten,  COPD en mensen 
die lijden aan depressie, om de 
kwaliteit van leven te verbeteren. 
De informatiebijeenkomst wordt 
gehouden op woensdagochtend 
1 of 8 mei op Plein1. De ochtend 
start om half tien. Er wordt ver-
teld wat de Challenge inhoudt en 
wat het voor jou kan betekenen
Aanmelden voor de informa-
tiebijeenkomst kan via de mail: 
dedrive@dezorgspecialist.nl of 
telefonisch: 023-2001700.

Tot mijn verbazing stond er 
een jongeman een ijzeren 
paal in mijn tuin te planten.
Vanaf mijn balkonnetje 
vroeg ik hem waarom hij 
dat deed, en hij zei een 
beetje nors, dat hij ver-
keersborden plaatste.

Het bleken ‘verboden te 
parkeren-borden’ te zijn en 
er volgde een niet geheel 
heldere uitleg. Het had   te 
maken had met gasbuizen 
in het trottoir of zoiets.

“Of mijn wagen hier ook 
stond”, vroeg hij en toen 
ik hem zei dat hij daar pal 
voor stond riep hij opeens 
opgevrolijkt: “Dan moet hij 
weg!”
En dat ‘moet hij weg’ bleek 
onmiddellijk te zijn.

Nu was het al vrij laat in de 
middag van Goede Vrijdag, 
dus leek het me niet waar-
schijnlijk dat men zo vlak 
voor het Paasweekend de 
stoep nog open zou gooi-
en. Dus ik beloofde hem 
dat ik dinsdagmorgen als 
eerste de auto weg zou 
halen.
Hij was niet blij, maar ik ook 
niet, gezien het beperkte 
aantal parkeerplekken in 
de straat, maar wat moet, 
dat moet nietwaar?
Ik wenste hem fijne Paas-
dagen en trok me weer te-
rug in de keuken.

Na een glorieus zonnig 
paasweekend werd ik dins-
dagmorgen wakker bij het 
gebrom van iets machine-
achtigs en jawel: niet al-
leen was de straat afgeslo-
ten door een rood-wit hek, 
ook stond er iemand te-
gels uit de stoep te bikken 
en stond er een graafma-
chientje klaar om aan het 
werk te gaan.
Langs de stoep een rij van 
zeven auto’s, die net als ik 
het parkeerverbod hadden 
genegeerd.
Ik had geluk, want ik zag 
nog net een vrij plekje  
waar ik kon en mocht par-
keren en haalde snel de 
auto weg.

Binnen korte tijd waren de 
andere foutparkeerders 
ook verdwenen, op één na.
Een klein, zilverachtig au-
tootje dat ik niet herken-
de als van iemand uit de 
straat, hield pal voor mijn 
open keukendeur stand, 
tot zichtbare ergernis van 
de sleuvendelver die zijn 
best deed om er met zijn 
mini-bulldozer schadevrij 
langs te komen en geluk-
kig met succes.

Er dook een wat oudere 
man op die speurend rond 
zijn auto liep en zo te zien 
bozig,  weer weg ging. 
Even later was hij terug met 
emmertje, sop en spons, 
en begon  mopperend de 
auto te wassen.
Hij zag me en wees: “Mijn 
hele auto zit verd... onder 
het zand.”
“Vervelend”, zei ik,  “maar ze 
moeten hier werken.”
Daar had hij kennelijk geen 
boodschap aan en hij sopte 
stug door.

Daar kwam het graafma-
chientje weer voorbij en 
ik zag het zand in de straf-
fe wind richting natte au-
to gaan.
De boodschap kwam over: 
het emmertje werd woest 
leeggegooid en auto en 
chauffeur gingen er van-
door.

De straat was autovrij.

N. Jongejan, Heemstede

INGEZONDEN

Van de straat
KiKaRoW-lezing door Olympisch 
kampioen Kirsten van der Kolk
Heemstede - Met een estafette-
tocht van 1400 km door Neder-
land proberen 60 roeiverenigin-
gen zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor onderzoek door het 
Prinses Màxima Centrum voor 
Kinderoncologie. Natuurlijk doet 
de Heemsteedse roeivereniging 
Het Spaarne ook mee door aller-
lei activiteiten te organiseren. De 
KiKaRoW-karavaan is inmiddels 
van start gegaan en zaterdag 13 
juli komt de speciale roeiboot ‘De 
Vin’ met bekende roeiers en ex- 
kankerpatiëntjes langs bij Het 
Spaarne. Op die dag wordt de 
cheque met het behaalde bedrag 
overhandigd.    

Iedereen is van harte welkom op 
de KiKaRoW-lezing ‘Visie op coa-
chen’ door Olympisch kampioen 
en ex-Spaarnelid Kirsten van der 

Kolk op maandag 13 mei op het 
clubhuis van Het Spaarne.

Kirsten van der Kolk, Nederlands 
kampioen skiff in 2003, driemaal 
Nederlands kampioen in de lich-
te dubbel twee en driemaal deel-
neemster aan de Olympische 
Spelen (Sydney 2000, Athene 
2004 en Peking 2008 – waar ze 
goud won) is bondscoach van het 
Dames Nationaal Roeiteam, trai-
ner en spreker bij Kolk Sportinspi-
rations en actief in het onderwijs 
en in diverse besturen.

Kaarten (10 euro pp, incl. kof-
fie/thee) zijn te bestellen via 
kikarow@hetspaarne.nl.
Betaling kan op maandag 13 mei 
aan de zaal, Marisplein 5, Heem-
stede. Aanvang: 20 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur.

Meer informatie over Rondje
Nederland op www.kikarow.nl.

Kirsten van der Kolk.

Bloesem 
lust voor 
het oog
Heemstede - Vorige week 
maakte Rina Hilarius uit 
Heemstede deze prachtige 
foto van de bloeiende pru-
nussen langs het water van 
de Kerklaan en stuurde deze 
naar de redactie.

Een lust voor het oog.

Scholen samen aan de slag voor PWN 
en Hartekamp Groep
Heemstede - Bij een makathon 
komen mensen uit verschillende 
vakgebieden (b.v. studenten) bij 
elkaar om na te denken over slim-
me oplossingen voor een alge-
mene uitdaging of kans. Met een 
tweedaagse makathon is woens-
dag 17 april een pilot van start 
gegaan. Leerlingen van het Kaj 
Munk College gaan samen met 
studenten van het Nova College 
en Hogeschool Inholland aan de 
slag met opdrachten uit het regi-
onale bedrijfsleven. De komen-
de 7 weken komen de teams elke 
donderdagmiddag bij elkaar. Op 
donderdag 6 juni presenteren zij 
hun uitkomsten aan de opdracht-
gevers: drinkwaterbedrijf en na-
tuurbeheerder PWN en de Harte-
kamp Groep. 
 
De pilot is een initiatief van Smart 
Makers Education (SME), een sa-
menwerkingsverband dat be-
staat uit partners uit het bedrijfs-
leven, overheid en onderwijs. 
De aanwezige jongeren (6 vm-
bo-tl-leerlingen die hebben ge-
kozen voor het vak Technolo-
gie & Toepassing, 6 mbo-studen-
ten van de opleiding ICT Beheer 

en 6 hbo-studenten Informati-
ca) worden bij binnenkomst ver-
deeld over drie teams. De teams 
kunnen kiezen uit twee opdrach-
ten. PWN wil met een mobiele es-
caperoom mensen bewust ma-
ken van de gevolgen van de kli-
maatverandering. Virtual en aug-
mented reality, sensoren en aller-
lei andere nieuwe, slimme tech-
nologieën, alles is toegestaan. De 
Hartekamp Groep is op zoek naar 
een app om voedselverspilling 

tegen te gaan. “Bij de ene woon-
groep wordt voedsel wegge-
gooid terwijl een andere woon-
groep net een portie eten te kort 
komt. Met de app willen we vraag 
en aanbod van voedsel bij elkaar 
brengen.”
Inge de Haan van de Hartekamp 
Groep heeft nog een extra wens: 
“Dat onze cliënten helpen bij het 
transport van de voedselrestan-
ten van de ene naar de andere 
woongroep.”

Workshop/proeverij ‘Alle tijd’
Heemstede - Op donderdag 9 
mei vindt de workshop/proeverij 
‘Alle tijd’ plaats door Rebecca van 
Leeuwen in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. De workshop 
‘Alle tijd’ is bedoeld voor mensen 
die zich in een situatie bevinden 
of komen met veel vrije tijd, bij-
voorbeeld door het aanbrekend 
pensioen of het wegvallen van 

(de zorg voor) de partner. Hoe vul 
je die dagen straks als dat drukke 
ritme niet meer nodig is? Van 20-
22 uur. De kosten zijn: € 10,-.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.

Inschrijving voor De Buitenboel
Heemstede - Op maandag 13 
mei, om 20 uur, vindt de inschrij-
ving plaats voor De Buitenboel in 
de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. De Buitenboel is al-
tijd in de laatste week van de zo-
mervakantie, die is dit jaar van 
dinsdag 20 augustus t/m vrijdag 

23 augustus. Er wordt gezwom-
men, spellen gespeeld, gezon-
gen, gedanst en nog veel meer. 
Dit jaar is het thema muziek.
De kosten voor deze week, 3 da-
gen spelen van 10.00-16.00 uur, 
de kijkavond, disco en slaapnacht 
op donderdag t/m vrijdagoch-

tend 9.00 uur zijn: € 73,- per kind. 
Voor eten, drinken en wat lekkers 
wordt gezorgd. Kom op tijd, want 
het is altijd druk. Eén ouder mag 
maximaal 4 kinderen inschrijven.
Voor meer informatie:
mdoodeman@wijheemstede.nl 
of kijk op www.wijheemstede.nl.

Workshop
‘Oma past op’
Heemstede - Op maandag 13 
mei en 20 mei en op maandag 3 
en 17 juni geeft Helena van Dan-
zig de workshops ‘Oma past op’ in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Voor oma’s die het leuk 
vinden om tijd en aandacht aan 
zichzelf te besteden, ervaringen 
uit te wisselen en tips te ontvan-
gen. Enkele thema’s die bespro-
ken worden zijn: o.a. balans tus-
sen privé, werk en oppassen; hoe 
ga je om met een verschil van op-
vatting; omgaan met fysieke of 
psychische belasting; je partner 
wil het anders …. wat nu? Van 14-
16 uur. Kosten: € 7,50 per keer. Re-
serveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 5483828.

Lezing ‘Koning, Kabinet en 
Kamers’ door Freek van Schie
Heemstede - Op dinsdag 7 mei 
vindt een Trefpuntlezing, i.s.m. de 
Heemsteedse Kunstkring plaats: 
‘Koning, Kabinet en Kamers’ door 
Freek van Schie. In de grond-
wet van 1814 werden de rechten 
van vorst en volk omschreven. 
Bij de proclamatie van 16 maart 
1815 nam Willem de koningsti-
tel aan. Hoewel hij een constitu-
tioneel vorst was, strookte dit niet 
met zijn karakter. Zoveel mogelijk 
wilde hij een persoonlijke heer-
schappij. De koning en zijn opvol-
gers wilden van geen hervormin-
gen weten.
Achtereenvolgende grondwets-
wijzigingen leidden echter tot in-
grijpende veranderingen in de 
verhouding tussen de koning, het 
kabinet en de beide kamers.
Aanvang 13.30 uur in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.  

De entree is € 5,-. Deze populai-
re middagen zijn wel vaak snel 
vol. Wij adviseren u om te reser-
veren als u verzekerd wilt zijn van 
een plekje. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.

Willem I.

Intuïtief
schilderen:
lente/zomer 
groei en 
bloei
Heemstede - Op maandag 13 
mei geeft Susanna Marijs een 
workshop intuïtief schilderen met 
als thema ’Lente/ zomer: groei en 
bloei kracht van binnenuit’ in de 
Luifel, Herenweg 96, te Heem-
stede. Werkvormen zijn inleiden-
de dans, bewegen met muziek 
en eenvoudige yoga en adem-
oefeningen, visualisatie en stilte 
oefeningen.
Daarna schilderen vanuit de ont-
stane spontaniteit en experimen-
teren met verschillende materia-
len om zo de intuïtie op gang te 
brengen. Van 10-12 uur. Kosten: 
€ 20,- incl. materiaal.
Voor meer informatie:
www.intuitief-schilderen.nl. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 548 38 28

Aspergemenu
in de Luifel

Heemstede - Op maandag 6 
mei wordt bij WIJ in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede als themamaaltijd 
een aspergemenu geser-
veerd. Vooraf Schotse toast, 
daarna asperges met boter-
saus, gekookte aardappelen, 
twee soorten ham en eiersa-
lade en toe fruitsalade. Voor 
de maaltijden kunt u aan 
tafel tussen 17.15 -18 uur. 
De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waar-
voor u reserveert. Kosten: 
€ 10,55.  Reserveren hiervoor 
kan tot uiterlijk 10 uur op 
de dag zelf, belt u hiervoor: 
023- 5483828.

Cursus luisteren 
naar koormuziek
Haarlem - De Bibliotheek Zuid 
Kennemerland organiseert in sa-
menwerking met de Internati-
onale Koorbiënnale een luister-
cursus als randprogramma in de 
aanloop naar het  festival. De cur-
sus duurt drie avonden en vindt 
plaats in de Doelenzaal van de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32 en op dins-
dag 14, 21 en 28 mei, van 20 – 22 
uur. De cursusprijs bedraagt € 30,-; 
niet-leden betalen € 40,-. Reser-
veer je toegang online op www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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Heemstede - Wandelbos Groenendaal herbergt een heuvel aan de 
noordzijde van het bos, met uitzicht op de Vrijheidsdreef. Dat dit een 
mooi punt is om naar de omgeving te kijken wist de vroegere eige-
naar van het Groenendaalse bos, Henry Philippe Hope, ook wel. Hij liet 
op deze ‘duinheuvel’ een sierlijk stenen gebouwtje plaatsen, de Belve-
dère (dat ‘schoon zicht betekent). Dat was midden in de negentien-
de eeuw. Na honderd jaar, om precies te zijn in 1965, was er niet veel 
meer over van het eens zo luisterrijke uitzichtpunt. De gemeenteraad 
kon niet anders dan het besluit nemen de in verval geraakte Belvedè-
re te slopen.
De kortste route naar de heuvel is vanaf de Vrijheidsdreef, bij de in-
gang vlakbij het Vrijheidsbeeld. Langs het water wandelend ga je links 
het bos in alwaar je aantakt op het slingerende pad dat naar boven 
voert. Een ander toegangspad bevindt zich aan diezelfde Vrijheids-
dreef, nabij de weg naar Kinderboerderij ‘t Molentje en Landgoed 
Groenendaal. Na circa 75 meter sla je rechtsaf het toegangshek in en 
loopt rechtuit. Al snel bevindt de heuvel zich voor je. Via trappen met 
hoge treden - dus helaas voor hen die slecht ter been zijn is de Belve-
dèreplek niet toegankelijk - bereik je de top. Aan de andere zijde ligt 
een bestraat pad dat naar beneden voert. Het gaat vrij steil naar be-
neden. Vanaf de hoogste plek - waar dus ooit het gebouwtje stond -
is het heerlijk even stil te staan bij het vergezicht naar de Vrijheids-
dreef of aan de andere kant te kijken op het bos. Op de plek waar de 
Belvedère ooit in volle glorie stond is het nu ‘armoe’. Niets herinnert 
aan een gecultiveerd stukje waar je kon zitten of schuilen tegen de 
wind of regen. Er is niets, het ligt braak.

Mooi nieuws kwam vorig jaar via gemeente Heemstede. Er zijn 
plannen om de Belvedère in ere te herstellen. Over het ontwerp of 
architect(uur) is nog niets concreet maar er is wel een zeer gulle gift 
gedaan door de heer Bids uit Heemstede en zijn zus. Samen schon-
ken ze een bedrag van 500.000 euro. Hopelijk komt er mettertijd 
een mooi, solide bouwwerk dat net zo hoog wordt als het vroegere
uitzichtpunt (14 meter). Uiteraard moet de omgeving rondom het
gebouw ook worden aangepakt. (Bronnen: o.a. Tuinhistorisch Genoot-
schap Cascade).

Joke van der Zee

Nuttige bijenzwermen versus wespen
Heemstede - Het is mei en ge-
zoem en gevlieg het wordt druk-
ker om ons heen en soms slaat de 
paniek toe.

Met dit stukje wordt duidelijkheid 
gegeven over een aantal misver-
standen. Imkers worden vaak ge-
beld om een bijenzwerm en vaak 
is dit onterecht. Een bijenzwerm 
bestaat uit honderden tot dui-
zenden bijen die rondzwermen 
en daarna een tros rond de ko-
ningin vormen. De bijen in een 
zwerm hebben bijna altijd hun 
buikje vol met honing en kunnen 
dan niet steken, een uitzondering 
daargelaten natuurlijk. Op de lin-

ker foto ziet u een bijenzwerm die 
geland is.

Zo nu en dan zie je een bij uit een 
kiertje of een gaatje bij een kozijn 
of in de muur kruipen. Als het al-
leen een gaatje is waar niets uit-
gebouwd is, zijn het metselbij-
en. Deze bijen zijn ongevaarlijk 
en kunnen niet eens steken. Op 
de middelste foto is er een die uit 
een bamboestokje kruipt.

En dan nu de wesp. Wespen 
zijn jagers, ze eten onder ande-
re muggen, dus ze zijn best nut-
tig. Echter omdat ze jagers zijn en 
meerdere keren kunnen steken 

doen ze dat dan ook. Let wel op, 
zwaaien met je armen snel bewe-
gen etc., maakt een wesp boos en 
dan geeft hij een geur af om zijn 
vriendjes te waarschuwen. Dus 
met deze acties wordt het ver-
keerde bereikt, de wesp zal eer-
der steken en er komen er meer. 
Wat wel helpt is een plantenspuit 
met wat water, ze denken dat het 
gaat regenen, en smeren hem 
dan.
Wespen kunnen goed ruiken en 
hebben onder andere een hekel 
aan de geur van citroen, kruidna-
gel, wierook, ui en ammoniak, zet 
een van de geuren op tafel en u 
heeft minder last van wespen.

Een wespennest is minder plezie-
rig, en zeker in en om het huis is 
het verstandig om dit weg te la-
ten halen. Wespennesten blijven 
namelijk groeien en groeien en 
de wespen zullen hun nest goed 
verdedigen. Een klein advies, ga 
dit niet zelf doen tenzij je van een 
avontuur houdt en hard kunt ren-
nen. Een wespennest lijkt op iets 
van papiermarche en als het in 
een spouw of tussen het dak zit 
is het moeilijk in te schatten hoe 
groot het is, maar 5000 is heel 
goed mogelijk.

Op de rechter foto ziet u hoe een 
wespennest eruitziet.

Nu een kale duintop, straks (weer) een 
uitzichtpunt: de Belvedère
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Rover blij met ProRail-plan nieuwe stations
Regio - Reizigersvereniging Ro-
ver is blij met de ambitie van Pro-
Rail om in Nederland 30 nieuwe 
stations te bouwen voor 2030 en 
bestaande kleine stations op te 
knappen. Rover ziet ook graag 
investeringen in inhaalsporen, 
P&R-plaatsen en fietsenstallin-
gen.  

De komende jaren worden zo’n 
500.000 woningen extra ge-
bouwd in de Randstad. De over-
heid moet zorgen dat deze wo-
ningen vanaf de oplevering goed 
zijn ontsloten door openbaar ver-
voer. Daarom moet de komende 
4 jaar voor alle door ProRail voor-
gestelde 30 stations de schop de 
grond in. Reizigers moeten op die 
nieuwe stations niet lang hoeven 
te wachten op een trein. Je moet 

straks niet alleen elke tien minu-
ten een Intercity kunnen pakken, 

maar ook elke 10 minuten een 
Sprinter. Dit vraagt niet alleen 

Foto: Bart Jonker

Duinbrand snel geblust
Zandvoort - Langs het fiets-
pad aan de Kennemerweg in 
Zandvoort is maandagmiddag 
29 april een duinbrand uitge-
broken. Rond 12.15 uur werd de 
brand gemeld. Uit voorzorg was 
opgeschaald naar ‘Grote Brand’, 
dit bleek echter waarschijnlijk te 
zijn voortgekomen uit een com-
municatiefoutje.
Hierna is weer afgeschaald. Meer-

dere brandweerwagens kwamen 
ter plaatse. 

De brand ontstond op een heuvel 
achter de Kennemer Golf & Coun-
try Club. Greenkeepers van de 
golfclub waren al begonnen met 
het blussen. Door snel handelen 
kon een grotere brand voorko-
men worden. Het betreft een op-
pervlakte van ongeveer 20 m2.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Dementie op 
jonge leeftijd
Haarlem - Op maandag 6 mei 
wordt dementie op jonge leef-
tijd besproken in het Alzheimer 
Café Haarlem. Als dementie je op 
jongere leeftijd overkomt, heeft 
dat grote consequenties voor 
je eigen leven en dat van je om-
geving. Wat betekent het als je 

nog werkt, als kinderen nog jong 
zijn en je nog volop in het leven 
staat? Wat heb je nodig om nog 
een plezierig leven te kunnen lei-
den? Gaat het hier om andere 
vormen van dementie dan bij ou-
deren? Zijn opvang en woonmo-
gelijkheden hier goed op inge-
speeld? 
Locatie: Trefpunt ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, Haar-
lem.
Aanvang: 19.30 uur, toegang 
gratis.

Jonge boeren investeren in duurzame modernisering
Regio - De afgelopen maanden 
konden jonge boeren niet ouder 
dan 41 jaar subsidie aanvragen 
bij de provincie Noord-Holland 
voor het duurzaam moderniseren 
van hun boerenbedrijf.
De provincie ontving maar liefst 
58 aanvragen. Om deze allemaal 
te kunnen honoreren heeft de 
provincie besloten om meer geld 
beschikbaar te stellen. In plaats 
van 550.000 euro wordt het 
1.072.000 euro.

De boeren willen zonnepanelen 
op hun daken leggen, elektrische 
landbouwvoertuigen aanschaf-
fen of precisie landbouwtech-

nieken gaan toepassen. Dat zijn 
technieken waarbij bijvoorbeeld 
sensoren nauwkeurig meten dat 
er niet te veel of te weinig mest 
wordt uitgereden of ze doseren 
bestrijdingsmiddelen.

De regeling Jonge Landbouwers 
is onderdeel van het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma (POP). 
Dit is een Europees subsidiepro-
gramma voor ontwikkelingen 
in het buitengebied met een fo-
cus op innovatie en duurzaam-
heid in de landbouw. De provin-
cie Noord-Holland stelt de subsi-
die beschikbaar die door de Euro-
pese Unie verdubbeld wordt. Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland

Peuterbieb in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk en Bloemendaal
Regio - Alle peuters verzamelen: 
de Peuterbieb komt naar de Bi-
bliotheek Haarlem Schalkwijk en 
Bloemendaal. Wat is er fijner dan 
samen met je (klein)kind te ko-
men luisteren naar een verhaal. 

Vier woensdagen in mei zijn de 
peuters en hun (groot)ouders of 
oppas welkom in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsen-
plein 2) om te komen luisteren, 
spelen en dansen. En vier vrijda-
gen in mei is de Peuterbieb in de 
Bibliotheek Bloemendaal (Korte 
Kleverlaan 9).

De toegang is gratis. Op Woens-
dag 8, 15, 22 en 29 mei van 10.30 
– 11.15 uur in de Bibliotheek 
Haarlem Schalkwijk, Fie Carelsen-
plein 2, Haarlem. Op vrijdag 10, 

17, 24 en 31 mei van 10.30 – 11:15 
uur in de Bibliotheek Bloemen-
daal, Korte Kleverlaan 9, Bloe-

mendaal. Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland Zee-evenement bij het 
Juttersmu-Zee-um
Zandvoort - Op zondag 5 mei, 
Bevrijdingsdag, organiseert het 
IVN Zuid-Kennemerland een su-
perleuk Zee-evenement bij en 
in het Juttersmu-Zee-um aan de 
Strandweg 2 in Zandvoort. De 
dag wordt gevuld  met een groot 
aantal activiteiten en beziens-
waardigheden over de oceaan. 

In het Juttersmu-ZEE-um zelf 
staat een knutseltafel met strand-

materialen waar je lekker je crea-
tiviteit mee kwijt kan. 

Leuk voor jong èn oud. Deelname 
aan de activiteiten is gratis. Voor-
af aanmelden is niet nodig. Het 
event begint om 12 tot ongeveer 
16.00 uur. 

Meer informatie via Cisca Klaren-
berg, tel. 023-5848789, of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

Daklozenkrant in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 10 mei 
krijgt het Straatjournaal een ge-
zicht in het Trefpuntcafé, Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. Deze 
dak- en thuislozenkrant bestaat al 
meer dan twintig jaar. In novem-
ber vorig jaar rolde de 250ste edi-
tie van de pers. 
De redactie van het Straatjour-
naal huist op de zolder van Stem 
in de Stad in Haarlem. Drie man/
vrouw sterk komen zij op vrij-
dag 10 mei naar het Trefpuntca-
fé: Hoofdredacteur Gwendelyn 
Luijk, medewerker van het eerste 
uur Anthonie Vermeer en straat-
journaalverkoper Jozef. 

Natuurlijk is er na de pauze al-
le gelegenheid om nieuwsgieri-
ge of kritische vragen te stellen 

aan deze drie mensen. U op deze 
avond ook een Straatjournaal ko-

pen. Zaal open 20 uur. Aanvang 
20.30 uur.

Daarom is vet en olie 
wegspoelen zo zonde
Regio - Vet in de afvoer en het ri-
ool zorgt voor meer problemen 
dan je denkt. Daarom moet ge-
bruikt vet inzamelen net zo mak-
kelijk worden.

Frituurvet en olie zijn bij kamer-
temperatuur vloeibaar. Zodra ze 
in de afvoer en het riool belan-
den, koelen ze af en zetten ze zich 
vast op de wanden. En als de vet-
laagjes zich ophopen, leidt dit op 
een gegeven moment tot een 
verstopte wc of keukenafvoer. Je 
kunt je voorstellen dat dit voor 
veel overlast en ongemak kan 
zorgen. En daarnaast draai je als 
particulier zelf op voor de ont-
stoppingskosten op.

Dit gebeurt op grotere schaal in 
het riool. Gestold vet klontert sa-
men met ander afval en komt in 
de waterzuiveringsinstallaties 
van het waterschap terecht. Die 
viezigheid moet met de hand uit 
roosters en pompen worden ver-
wijderd. Een vervelende en tijdro-
vende klus, die de samenleving 
jaarlijks miljoenen euro’s kost. 
Verstoppingen zijn ook slecht 
voor planten en dieren. Omdat 

het rioolwater niet goed door-
stroomt, kan het overlopen naar 
straten, sloten en rivieren. Het on-
gezuiverde water komt zo in het 
milieu terecht en kan leiden tot 
vissterfte en grote verstoringen 
in het plaatselijke ecosysteem. 
Heb je gebruikt vet, gebruik-
te olie of jus over? Giet dit dan 
in een plastic fles of verpakking, 
sluit hem af en lever hem in bij 
een vet-inzamelpunt. In de (vaak 
gele) kliko die voor dit doel be-
stemd is gooi je het vet gemakke-
lijk weg. Het gebruikte vet wordt 

gerecycled tot biobrandstof. 
Ook het plastic van de verpak-
king wordt verwerkt, tot kunst-
stofgranulaat. Gebruikt vet is dus 
niet zomaar afval, maar een nut-
tige grondstof. Meer informatie 
over de campagne is te vinden op 
www.rijnland.net/gebruiktvet. 

Op de website frituurvetrecycle-
het.nl staan meer dan 2.500 in-
zamelpunten in Nederland, dus 
check welke bij jou in de buurt 
zit. Wil jij met jouw organisatie 
(school, supermarkt, sportver-
eniging) ook bijdragen aan een 
groene samenleving? En tegelij-
kertijd ook wat extra inkomsten 
genereren? Meld je dan aan als 
vet-inzamelpunt voor jouw buurt 
op www.frituurvetrecyclehet.nl. 

Woningprijzen
in Haarlem
ook aan de
forse kant

Haarlem - In 2018 bleek 
Heemstede op plek 5 te 
staan als het gaat om duur-
ste woongemeente. Als ge-
volg van de forse prijsstij-
ging in de woningmarkt 
staat Haarlem op plek acht in 
de lijst van duurste woonge-
meenten van Nederland. Dit 
blijkt uit de kwartaalrappor-
tage ‘Sprekende Cijfers Wo-
ningmarkten Q1 2019’ van 
Kuijs Reinder Kakes.

Kopers betaalden in het af-
gelopen kwartaal gemid-
deld € 4.125 voor een vier-
kante meter woonruim-
te, waarmee het prijsniveau 
vergelijkbaar is met dat van 
Blaricum. In de vijf jaar sinds 
het laagtepunt is de meter-
prijs in Haarlem met maar 
liefst € 1.800 toegenomen. 
Dit vormt een belangrijke 
motivatie voor huishoudens 
om een woning van hogere 
kwaliteit in een andere ge-
meente aan te schaffen en 
zo te profiteren van de over-
waarde.

nieuwe stations, maar ook meer 
inhaalsporen.

De meeste reizigers reizen op af-
standen van 30 tot 40 kilometer. 
Om die reizigers een goed OV-
product aan te bieden zijn meer 
stations hard nodig. In de lijst 
met nieuwe stations van ProRail 
staan veel stations die aansluiten 
bij plannen voor nieuwe wonin-
gen. Ook in andere regio’s komt 
echter veel nieuwbouw langs 
het spoor. Ook zijn er bestaande 
woongebieden waar de trein nu 
nog voorbijraast zonder te stop-
pen. Zo zou Rover graag stations 
zien als Amsterdam Geuzenveld, 
Haarlem West, Lisse, Bathmen en 
Breda Oost. Rover gaat graag met 
ProRail in gesprek over de loca-
ties van nieuwe stations.
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Vertalersgeluktournee op 8 mei
Heemstede - Op woensdag-
avond 8 mei organiseert Boek-
handel Blokker in samenwer-
king met Boekhandel Athenae-
um in Haarlem de Vertalersgeluk-
tournee, ‘s avonds om 20.00 uur 
bij Boekhandel Athenaeum, Ge-
dempte Oude Gracht 70, in Haar-
lem. 
 
Drie vertalers(duo’s) komen deze 
avond vertellen over de vertalin-
gen die ze schreven van de voor 
de Europese Literatuurprijs geno-
mineerde romans:
 
- Geri de Boer over ‘Het verhaal 
van een huwelijk’ van Geir Gullik-
sen (vertaald uit het Noors, Ambo 
Anthos uitgevers)
- Wil Hansen over ‘Onder de Dra-
chenwand’ van Arno Geiger (ver-
taald uit het Duits, De Bezige Bij)

- Karina van Santen en Marti-
ne Vosmaer over ‘Winter’ van Ali 
Smith (vertaald uit het Engels, 
Uitgeverij Prometheus)
 
Met een interactieve entr’acte 
van de Vereniging van Nieuwe 
Vertalers.

Moderator op deze avond is Joni 
Zwart. Aanvang 20 uur. 

Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472 of
haarlem@athenaeum.nl.

Interview met Lodewijk Asscher bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Op 15 april is het 
boek ‘Opstaan in het Lloyd Hotel’ 
van Lodewijk Asscher versche-
nen. 
Op donderdag 9 mei wordt hij 
hierover geïnterviewd door Marc 
van Biezen om 20 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
”Van kroonprins tot recordverlie-
zer”, grapte hij afgelopen voor-
jaar zelf. 
Lodewijk Asscher. Spraakmakend 
wethouder van Amsterdam, mi-
nister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, vicepremier, partij-
leider van de PvdA. Asscher heeft 
alles meegemaakt in de politiek, 
van glorieuze opkomst tot boeg-
beeld in misschien wel de moei-
lijkste periode die zijn partij door-
maakt. Ook in zijn privéleven ken-

de hij tegenslag; begin dit jaar 
overleed zijn vader, telg uit de 
roemrijke Asscher-familie. In Op-
staan in het Lloyd Hotel schrijft 
Lodewijk Asscher openhartig 
over zijn persoonlijke en politie-
ke ervaringen. In dit boek, deels 
opgetekend in het voor hem be-
langrijke Amsterdamse Lloyd Ho-
tel, laat Asscher alle hedendaag-
se dilemma’s de revue passeren: 
vrijheid, werk, onderwijs, Europa, 
identiteit, moraal – niet in politie-
ke soundbites, maar vanuit per-
soonlijke ervaringen, in een stijl 
net zo beheerst en ontspannen 
als de samenleving die hij voor 
ogen ziet.  Toegang: 5,-.

Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl of
 023-5282472.

Gé Reinders en het SBH met ‘Oetblaoze!’ 
in de Philharmonie
Heemstede - Gé Reinders, Lim-
burgse zanger, tekstdichter en 
componist, maakt een tournee 
door het land en laat zijn pro-
gramma van weemoedige en 
bespiegelende liedjes in diver-
se concertzalen klinken. Hij doet 
daarbij verschillende steden aan 
en wordt begeleid door steeds 
andere blaasorkesten.

Op zaterdag 11 mei presenteert 
hij in de Philharmonie, Lange Be-
gijnestraat 11 in Haarlem samen 
met het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede (SBH), onder leiding 
van Leon Bosch, een programma 
van oude en nieuwe liedjes. Het 
is niet de eerste keer dat zanger 
en SBH samenwerken, al in 2010 
traden zij samen op. Ditmaal ont-
breekt ook het bekende stuk ‘Bla-
osmuziek‘ niet; ontelbare keren 
was dit nummer al te beluisteren 
en haalde zelfs de 27ste plaats in 
de Top 2000. Maar ook minder 
bekende liedjes zijn er te horen, 
zoals ‘Directeur’, een lied over de 
vertrouwensrelatie tussen de diri-
gent en de bekkenist: als de eer-
ste niet goed het moment aan-
geeft waarop met de ‘deksels’ ge-
slagen moet worden, raakt het 

hele orkest uit de maat. Weemoe-
dig is het lied ‘Mestreech waert 
zo langzaamaan wakker’ waar-
op de sfeer van een ontwaken-
de stad in muziek wordt gevat. 
Of het lied ‘Braekbaar’, dat gaat 
over bezorgdheid, over alle geva-
ren die bij een pasgeboren kind 
op de loer liggen en hoe breek-
baar alles is en hoe snel het le-
ven voorbij kan gaan. Een nieuw 
lied gaat over ‘Den Hoaf’, waar op 
een poëtische manier een kleine 
tuin, een hof, wordt bezongen: 

een bankje en bloeiende, heer-
lijk ruikende struiken, een merel 
die zingt. En zo is er meer te be-
luisteren, sfeervolle liedjes, waar-
voor mooie arrangementen voor 
blaasorkesten zijn gemaakt. Het 
feit dat de zanger en de dirigent 
van het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede streekgenoten zijn, 
staat beslist garant voor een har-
monische muzikale avond. Aan-
vang 20.15 uur. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar via www.theater-
haarlem.nl/programma.

Moederdagconcert door 
Tango Aliado kwartet
Bloemendaal - Op uitnodiging 
van het Wings Ensemble ver-
zorgt het Tango Aliado kwartet 
op zondag 12 mei een swingend 
Moederdagconcert. Vanaf 15 uur 
neemt het Amsterdamse kwar-
tet zijn publiek vanuit De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal 
mee op een muzikale reis naar 
de wereld van de tango. Deze is 
eind 19e eeuw ontstaan toen de 
steden aan de Río de la Plata een 
grote smeltkroes werden van ver-
schillende culturen, die ieder hun 
eigen soort muziek meebrachten. 

Na afl oop van het concert fêteert 
Wings zijn gasten en de musici 
van Tango Aliado op een glaasje 
wijn of frisdrank, en brengen zij 
gezamenlijk een toost uit op al-
le moeders. Het kwartet bestaat 
uit: Françoise van Varsseveld,
viool, Gert Wantenaar, bandone-
on, Mariken Zandvliet, piano en 
Lucas Stam, cello. 

Toegang € 25; Vrienden Wings:
€ 20. Reserveren via website 
wordt aanbevolen:
www.wingsensemble.nl.

Foto: Variatie

Meezingen 
met het 

Knipkaartkoor
Haarlem - Zondag 5 mei a.s. 
wordt er weer gezongen bij 
het Knipkaartkoor van Le-
ny van Schaik van 12 tot 
13.30 uur in Gebouw Zang & 
Vriendschap, Jansstraat 74 te 
Haarlem.
Iedere zangliefhebber van 
12 tot 100 jaar is welkom.
Naast het zingen van geva-
rieerd repertoire, wordt er 
aandacht besteed aan stem-
vorming. 

Knipkaarten à € 30,- voor vijf 
keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang aan de zaal 
verkrijgbaar. Inlichtingen op 
tel.: 023-5312396.

Expositie Raster Blaster 
in provinciehuis
Haarlem - In de nieuwe Dreefex-
positie RASTER BLASTER staat de 
zeefdruktechniek centraal. Zeven 
Noord-Hollandse kunstenaars 
zijn uitgedaagd om de halftone-
techniek (raster) te integreren in 
hun werk. Vanaf vrijdag 10 mei 
zijn installaties en zeefdrukken 
te zien van Matthew Allen, Rob 
Bouwman, Graphic Surgery, Joost 
Krijnen, Clary Stolte, Vincent Ui-
lenbroek en Marjolijn de Wit.

In halftone-kunstwerken worden 
verschillende gradaties in kleur 
gesimuleerd. Pop Art-kunste-
naars als Andy Warhol maakten 

o.a. gebruik van deze techniek. 
Voor deze expositie is onder lei-
ding van kunstenaar Vincent Ui-
lenbroek, eigenaar van het Haar-
lemse zeefdrukatelier Studio On-
vervalst, geëxperimenteerd en 
samengewerkt. 
De opening is op vrijdag 10 mei 
om 17 uur. Kunstliefhebbers zijn 
van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Hierna is de ex-
positie te zien tot en met vrijdag 5 
juli. De kunstwerken zijn op werk-
dagen te bezichtigen van 9 tot 
17 uur in Paviljoen Welgelegen, 
Dreef 3 te Haarlem. De toegang 
is gratis. 

Stadswandeling 
Bloeiende Bollen
Haarlem - Vrijdag 3 mei neemt 
een gids je mee door het Rozen-
prieel. Deze oude stadswijk was 
van oudsher een tuinbouwge-
bied, dat vooral bekend stond 
om de vele bloemenkwekerijen. 
De wandeling wordt afgesloten 

met een bezoek aan de expositie 
Bloeiende Bollen. Aanvang: 13.30 
uur bij Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem. Voor 
meer informatie en aanmelden 
telefoon 06-16410803 op werk-
dagen tussen 9 – 10. of 18- 19.30 
uur. Deelname bedraagt € 10,50 
inclusief een bezoek aan de expo-
sitie Haarlem Filmstad.Museum-
kaarthouders betalen € 4,00.

Tentoonstelling De Haarlemse 
Pijl in Kleinste Museum
Haarlem - Vanaf zondag 12 mei 
start de tentoonstelling De Haar-
lemse Pijl in het Kleinste Museum 
van Haarlem, aan de Gedempte 
Oude Gracht 119. Te zien is een 
deel van de wielrencollectie van 

journalist, wielerfanaat, Koers & 
Koffi  e wegkapitein en kroegbaas 
van het Eerste Haarlems Wielerca-
fé Peter de Brock. De verzameling 
balanceert tussen wielerkunst en 
koerskitsch. De tentoonstelling, 

De Haarlemse Pijl, is genoemd 
naar legendarische koersen zo-
als de Waalse Pijl, de Brabantse 
Pijl en de Heistse Pijl. De feestelij-
ke opening van De Haarlemse Pijl 
is op zondag 12 mei om 14.30 uur, 
de dag van de Giro d’Italia etappe 
Bologna-Fucecchio.

Meer informatie op:
www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Jacqueline 
Rutte beste 
voorlezer van 
Noord-Holland
Regio - Op woensdag 17 april 
vond in Leiden de provinciale
fi nale plaats van de Pabo Voor-
leeswedstrijd Noord- en Zuid-
Holland. Tijdens deze provincia-
le fi nale streden zeven Zuid-Hol-
landse en vier Noord-Holland-
se fi nalisten tegen elkaar om een 
fi naleplek te bemachtigen. Jac-
queline Rutte van de Pabo Inhol-
land in Haarlem werd beste voor-
lezer van Noord-Holland. Zij las 
een fragment voor uit het boek 
Schildknaap op het Muiderslot 
van Arend van Dam.

Op dinsdag 28 mei vertegen-
woordigt Jacqueline de provin-
cie Noord-Holland tijdens de lan-
delijke fi nale van de Pabo Voor-
leeswedstrijd. Deze feestelijke
fi nale wordt gehouden in Theater 
De Kikker in Utrecht. 

De Pabo Voorleeswedstrijd is een 
voorleeswedstrijd voor pabostu-
denten. De wedstrijd is een ini-
tiatief van Stichting Lezen in sa-
menwerking met de Openbare 
Bibliotheken en stichting entoen.
nu. Met deze wedstrijd willen de 
betrokken organisaties pabos-
tudenten enthousiasmeren voor 
kinder- en jeugdboeken zodat zij 
dit op hun (stage)school kunnen 
overbrengen aan hun leerlingen. 

De Pabo Voorleeswedstrijd wordt 
fi nancieel mogelijk gemaakt door 
Kunst van Lezen. 

Webexpositie oorlogs-
fotoalbum Gerda Kurtz
Haarlem - Zeldzame foto’s uit 
de oorlogsperiode van wijken in 
Haarlem, de bevrijdingsfeesten 
en de dodenherdenking. Voor-
malig gemeentearchivaris Gerda 
Kurtz (1899-1989) legde het al-
lemaal stiekem vast. Zij was ge-
meentearchivaris van Haarlem 
en tevens de eerste vrouwelij-

ke archivaris van Nederland van 
1936 tot 1964. Het album is nu te 
zien in een webexpositie bij het 
Noord-Hollands Archief.

Bekijk het hele album in onze
webexpositie op https://noord-
hollandsarchief.nl/ontdekken/
webexposities.

Bloementaaltour, een 
literaire fi etstocht
Bloemendaal - Met de Biblio-
theek kun je zaterdag 18 mei van 
13 tot 17 uur op Bloementaaltour, 
een literaire fi etstocht langs unie-
ke locaties in Bloemendaal. Laat 
je raken door de Bloementaalma-
kers: luister in een kapel naar ge-
dichten van Demi Baltus, luister 
in een huiskamersetting naar de 
schrijvers Martje Saveur en Ma-
ria Vlaar, laat je inspireren door 
de regisseurs Antoinette Beu-
mer en Kees van Beijnum en kijk 
naar pijnlijk-komisch-absurd-uit-
het-leven-gegrepen cabaret van 
HUN. De Bloementaaltour is on-
derdeel van de eerste editie van 
het Lentefestival Bloemendaal. 
Van 17 tot en met 19 mei bruist 
Bloemendaal van de culturele ac-
tiviteiten. Er zijn twee startmo-
menten van de fi etstocht. Er kan 
gestart worden om 13.30 en om 
14.30 uur. Zelf je programma be-
palen kan natuurlijk ook. De tour 
begint in de Bibliotheek Bloe-
mendaal aan de Korte Kleverlaan 
9, hier vind je ook de programm-
afl yer. Een ticket voor de Bloe-
mentaaltour bedraagt € 10,-. Re-
serveer je kaartje online via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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Succesvolle eerste editie van
Spaarne Lente loop van Praktijk Deen
Heemstede - Op zondag 14 april 
was de eerste editie van de Spaar-
ne lente loop van Praktijk Deen in 

Heemstede. Raymond Frans, fy-
siotherapeut bij Praktijk Deen 
nam het initiatief om een spor-

tief evenement te organiseren. En 
daar bleek veel animo voor. Het 
unieke aan het evenement is dat 
zowel hardlopers als wandelaars 
konden deelnemen.
Fysiotherapie Deen wil graag 
mensen stimuleren om te bewe-
gen. Met de lenteloop hopen we 
dat we mensen kunnen aan zet-
ten tot een gezonde leefstijl.
Het was prachtig weer en na af-
loop waren er lovende reacties 
over de route.
Voor de hardlopers was er een 5,5 
km en een 10 km. Langs de Haar-
lemmerhout en het Spaarne. 
De wandelroute volgde het oude 
jaagpad dat langs het Spaarne en 
de ringvaart loopt.
Iedereen was zeer enthousiast. 
Een succes, volgend jaar weer.

Bent u geïnteresseerd in Hard-
looptraining neem dan contact 
op met Praktijk Deen op het nr. 
023-5285677 of:
info@praktijkdeen.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

‘Klim naar het licht’ in Basiliek Sint Bavo
Vrijwilligers gezocht voor een unieke 
beleving op 60 meter hoogte
Haarlem - De voltooiing van de 
restauratie van de Kathedrale Ba-
siliek Sint Bavo aan de Leidse-
vaart in Haarlem wordt van 1 mei 
tot en met 31 juli omlijst met een 
bijzondere toren- en gewelven-
tocht door het monument, ge-
naamd ‘Klim naar het licht’. 
Deze tocht voert over een tijdelij-
ke loopbrug op bijna zestig me-
ter hoogte tussen de twee to-
rens van de kathedraal. Het be-
stuur van Stichting Kathedrale 
Basiliek Sint Bavo raakte geïnspi-
reerd door het evenement ‘Klim 
naar de Hemel’ op de Grote Kerk 
in Alkmaar dat vorig jaar 93.000 
bezoekers trok. In Haarlem wordt 
gehoopt op 50.000 tot 100.00 be-
zoekers.   
 
Vanaf 1 mei kunnen de beide to-
rens van de tussen 1895 en 1930 
gebouwde kathedraal van bin-
nenuit beklommen worden. De-
ze torens worden op bijna 60 me-
ter hoogte door middel van een, 
tevens als uitzichtpunt fungeren-
de loopbrug, met elkaar verbon-

den. De toren- en gewelventocht 
voert ook langs tal van culturele 
schatten in de kerk en leidt on-
der meer naar de binnengalerij 
in de koepel, de zolders en klok-
ken in de torens. Onderweg kun-
nen bezoekers desgewenst even 
op adem komen in een rustruim-
te met zitzakken en ontspannen-
de muziek. Er worden ook audio-
visuele presentaties over de ar-
chitectuur en de kunstschatten 
van de kerk getoond.
 
Het bestuur van Stichting Kathe-

drale Basiliek Sint Bavo, onder 
aanvoering voorzitter Wim Eg-
genkamp, ziet ‘Klim naar het licht’ 
als het startschot voor een jaren 
durende campagne om méér be-
zoekers naar de kathedrale ba-
siliek te trekken en op die ma-
nier extra gelden voor toekomsti-
ge restauratiewerkzaamheden te 
verwerven. 
 
Klim naar het licht kan alleen ge-
realiseerd worden door de mede-
werking van vrijwilligers. Tijdens 
het evenement zijn er verschil-
lende posities waarop men werk-
zaam kan zijn. Het start bij de 
kassa en scannen op de begane 
grond, tot begeleiding in de koe-
pel en op de gewelven boven, en 
uiteindelijk begeleiding in de to-
rens en op het dak.
 
Wil jij bezoekers een onverge-
telijke belevenis geven? Meld je 
dan aan als vrijwilliger. Kijk op: 
www.klimnaarhetlicht.nl en meld 
je aan via het formulier op de 
website.

Regelmatige controle 
kwaliteit zwemwater
Regio - Het zwemseizoen start 
dit jaar officieel op woensdag 
1 mei en loopt tot 1 oktober. In 
Noord-Holland zijn ruim 150 of-
ficiële zwemplekken waar de vei-
ligheid en de waterkwaliteit re-
gelmatig worden gecontroleerd. 
Het toezicht op de waterkwaliteit, 
hygiëne en veiligheid van deze 
zwemlocaties wordt, namens de 
provincie Noord-Holland, uitge-
voerd door de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
(RUD NHN). 
Tussen 1 mei en 1 oktober 2019 
wordt minimaal een keer per 
maand de waterkwaliteit van de-
ze zwemplekken gecontroleerd. 
Bij incidenten wordt dat nog va-
ker bijgehouden. 
Een waarschuwing, negatief 
zwemadvies of zwemverbod 

wordt afgegeven als de water-
kwaliteitsmetingen daartoe aan-
leiding geven. 
Tijdens de waterkwaliteitscontro-
les wordt gekeken naar de aan-
wezigheid van schadelijke blauw-
algen, parasieten en bacteriën. 
Vooral blauwalgen kunnen in de 
zomermaanden voorkomen in 
het oppervlaktewater. 
Bij alle officiële zwemplekken 
staan publieksinformatieborden 
met daarop onder andere een 
plattegrond, aanduiding van mo-
gelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de ver-
boden die gelden. 

Actuele informatie over de zwem-
plekken staat ook dit zwemsei-
zoen weer op:
www.zwemwater.nl.
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RCH pakt uit op Koningsdag
Heemstede - Het was een mooie 
en geslaagde Koningsdag aan 
de Sportparklaan in Heemstede. 
In samenwerking met gemeen-
te en Heemgames, organiseerde 
voetbalclub RCH een uitgebreid 
aantal activiteiten voor de jeugd. 

Zo was er in de Groenendaalhal 
gelegenheid de krachten te me-
ten op een vier tegen vier veldje 
onder leiding van een aantal des-
kundige RCH-mensen. 

Mooi was het pannaveldje waar 
de handige balkunstenaars hun 
vaardigheid konden tonen. Een 
groot succes was het “schiet- 
kanon” waar de jeugd zijn schot-
kracht kon meten.

Gewonnen werd er door een Ita-
liaanse schone, keepster uit de 
jeugd van Juventus. Zij won uit-
eindelijk de wedstrijd met een 
schotsnelheid van maar liefst 104 
km/u!
De winnares werd gehuldigd en 
ging overladen met mooie prijzen 
weer richting Italië. (Foto).

Winnaars die per leeftijdscatego-
rie aan de diverse spellen meede-
den, krijgen nog een mooi prij-
zenpakket.
 
Het raden van het juiste aan-
tal balletjes in de schaal, bleek 
nog een hele opgave. Ook deze 
winnaar wordt nog apart bena-
derd om het prachtige boek over 

Johan Neeskens in ontvangst te 
nemen.

Vanaf de boot richting Engeland 
mailde Roderick: Het waren er 
8.845 in totaal. 
Formulieren moeten uitwijzen 
wie er het dichtstbij zat.

Naast de vele belangstellenden 
kwam ook burgemeester Astrid 
Nienhuis even buurten. Zij was 
vol lof over de initiatieven.

Al met al een zeer geslaagde 
RCH-Koningsdag.

Foto: organisatie RCH

Jill Massage bundelt 
kracht met weldaad
Heemstede - Voor steeds meer 
mensen is de weldaad van een li-
chaamsmassage geen overbodi-
ge luxe meer. Althans, niet meer 
dan een afspraak bij de kapper 
of pedicure of een bezoek aan de 
schoonheidssalon of sauna. Een 
oppepper voor lichaam en geest 
mag je jezelf gunnen en soms is 
het pure noodzaak. Omdat je bij-
voorbeeld goed moet blijven 
functioneren op het werk on-
danks rug- of nekklachten. Jill van 
Jill Massage ziet beide groepen 
cliënten geregeld in haar praktijk 
die is gevestigd in het kantoren-
gebouw aan de Cruquiusweg 1 in 
Heemstede.

Voordat Jill een zelfstandige prak-
tijk startte, heeft ze een ruime er-
varing opgebouwd bij het Sau-
na Centre Haarlem, het Massage-
huys Amsterdam en bij Blitz Well-
ness in Heemstede. Tijdens haar 
opleiding heeft zij een breed sca-
la aan modules gevolgd om zich 
te bedrijven in onder meer Ayu-
verdische- en Thaise massage. Bij 
sportmassage voelde zij zich het 
meeste thuis.
Zo was ze verbonden aan een 
voetbalclub en verzorgde daar 
de sportieve kuiten van de heren 
voetballers met alle blessures die 
aan het spelletje verbonden zijn. 
“Een leuke tijd, hoor”, vertelt ze, 
“maar ik vond het toch een na-
deel dat die mannen allemaal te-
gelijk behandeld moesten wor-
den, in de rust bijvoorbeeld. Meer 
tijd voor persoonlijke aandacht 
past beter bij mij.”                                                                                                                            

Door de jaren heen heeft de sym-
pathieke masseuse een eigen stijl 
ontwikkeld, een echte Jillmas-
sage op sportieve basis met drie 
varianten: Soft, een zachte ont-
spanningsmassage die geschikt 
is bij algehele spanning, zonder 
echte probleemgebieden met als 
doel het lichaam weer in balans 
te brengen. De mediummassa-
ge is een stevige massage waar-
bij eventuele aandachtspunten 
extra worden aangepakt. Een pri-
ma behandeling als voorberei-

ding op sportprestaties of als on-
derhoudsmassage. De intensie-
ve massage is een zeer effectieve 
massage bij arm- nek- en schou-
derklachten (KANS), uitstralings-
pijn en lage rugpijn. Deze diep-
gaande behandeling kan verlich-
ting geven bij een ‘frozen shoul-
der’ of bijvoorbeeld bij migraine.                                                                                          

“Mijn vakgebied is altijd in bewe-
ging, dus vind ik het belangrijk 
om mijn kennis up to date te hou-
den met bijscholing, zoals trig-
gerpoint-therapie en dry need-
ling. Deze behandelingen bied ik 
ook in mijn praktijk”, zegt Jill. ”Ik 
ben gespecialiseerd in krachtige 
massages die effectief zijn en ik 
ga zorgvuldig te werk. Naast dat 
klachten snel verholpen zijn is er 
ook ruimte voor ontspanning en 
comfort. Je mag het jezelf gun-
nen.”                                                                                                                       

De praktijk van Jill Massage is 6 
dagen per week geopend.

Informatie: www.jill-massage.nl 
of telefonisch: 06 8763 9240.

Mirjam Goossens

Heerlijk de natuur eens op-
snuiven, mmm. Een lande-
lijk ritje om ergens te gaan 
wandelen is dan snel ge-
maakt. En zo geschiedde 
afgelopen weekend in de 
Italiaanse heuvels. Na vier 
dagen regen was het nu 
eindelijk zonnig en warm. 
Prachtige vergezichten van 
schilderachtige dorpjes. 
Plekken met ongerepte na-
tuur hebben hier duidelijk 
de tand des tijds doorstaan. 
Op een verlaten en eigen-
lijk te smal bergweggetje, 
parkeer je dan de auto in 
een inham om uit te stap-
pen en een mooi plaatje te 
schieten. Zo ongerept was 
het echter niet: ik stapte 
spontaan en blind met bei-
de gympies in een vet plak-
kaat van ontlasting. Nee hè? 
Getver, wat nu? De tand des 
tijds der natuur werd plot-
seling de tand des schijts.

De snelstromende rivier 
was in de buurt, maar de 
oevers te steil om mijn 
gympies af te spoelen. Met 
wat improvisatie dan maar 
met wat vochtige doekjes 
die in de achterbak lagen, 
het ergste schoonmaken. 
Jak. Bleek niet afdoende. 
Toch de auto in om ergens 
water te zoeken. De hele 
auto was binnen een mum 
van tijd vergeven. Kokhal-
zend reed ik een weggetje 
op waar nog een flinke re-
genplas lag. Met mijn gym-
pies daar dan maar in. Het 
eindresultaat: alles bleef 
gewoon plakken en drijf-
natte voeten nu. Nu maar 
noodgedwongen naar huis 
rijden om alles een flinke 
boenbeurt te geven met 
de Marseillezeep. Chagrij-
nig en teleurgesteld sloeg 
ik met mijn knalrode bolide 
de weg in naar huis. 
Dan onderweg ineens plop, 
mijn hele auto onder ge-
kwakt door een passerend 
duivenpaartje. Duiven heb-
ben altijd overal schijt aan. 
De auto leek nu wel een rij-
dende vliegenzwam, een 
rode paddenstoel met wit-
te stippen. Met achter het 
stuur een giftige kabouter 
Spillebeen, die het duiven-
duo ‘kabouter Plop en co’ 
op dat moment van alles 
toewenste. 

Na de tolpoort van Venti-
miglia was er standaardver-
keerscontrole door de poli-
tie. Ik werd met mijn Neder-
landse kenteken natuurlijk 
meteen aangehouden. Ik 
draaide het raampje open 
en oom agent die zijn neus 
streng door het raampje 
stak deinsde meteen weer 
achteruit. “Rijdt u maar 
door”, zei de agent resoluut, 
terwijl hij in paniek naar zijn 
zakdoek greep en zijn neus 
daarmee dichtkneep. Zo, 
die heeft daarmee nu totaal 
ander zintuigelijk beeld van 
de Nederlander gekregen.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Tand des schijts

Workshop/
proeverij ‘Alle tijd’
Heemstede - Op donderdag 9 
mei vindt de workshop/proeverij 
‘Alle tijd’ plaats in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. De work-
shop is voor mensen die zich in 
een situatie bevinden of komen 
met veel vrije tijd, bijvoorbeeld 
door het aanbrekend pensioen of 
het wegvallen van (de zorg voor) 
de partner. Hoe vul je die dagen 
straks als dat drukke ritme niet 
meer nodig is? Van 20-22 uur. De 
kosten zijn: € 10,-. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of van 
ma t/m do tussen 9-16 uur en op 
vrij tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.
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9 mei
  Interview met Lodewijk As-
scher bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Aanvang: 20 u. Toegang: 5,-via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

  Workshop/proeverij ‘Alle tijd’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Van 20-22 u. Kosten: 10,- 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of op tel.: 5483828.

  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Iede-
re tweede donderdag van de 
maand van 13.30 - 15.30 u. Gra-
tis toegang.

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

  Mediaspreekuur | Iedere vrij-
dag | 14:00 - 15:30 uur | Gratis | 
de Bibliotheek Heemstede.

  Stadswandeling Bloeiende Bol-
len. Aanvang: 13.30 uur bij Mu-
seum Haarlem, Groot Heilig-
land 47, Haarlem. Meer info en 
aanmelden op 06-16410803 
Deelname bedraagt € 10,50 in-
clusief bezoek aan de exposi-
tie Haarlem Filmstad. Museum-
kaarthouders € 4,00.

  Verhalentafel.  Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
Iedere vrijdag van 10 - 12 u. 
Gratis toegang.

10 mei
  Daklozenkrant in het Trefpunt-
café. Akonietenplein 1, Ben-
nebroek. Zaal open 20 u. Aan-
vang 20.30 u.

  Mamacafé Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Iedere 
tweede vrijdag van de maand 
van 10 - 11.30 u. Gratis toe-
gang.

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.

11 mei
  Gé Reinders en het SBH met 
‘Oetblaoze!’ Philharmonie, Lan-
ge Begeijnestraat 11, Haar-
lem. Aanvang: 20.15 u. Kaarten 
via www.theater-haarlem.nl/ 
programma.

Zo 5 mei
  Meezingen met het Knipkaart-
koor. Gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74 te Haar-
lem. Van 12-13.30 u. Knipkaar-
ten à € 30,- voor vijf keer zin-
gen aan de zaal. Inlichtingen 
op tel.: 023-5312396.

  Zee-evenement bij het Jut-
tersmu-Zee-um. Strandweg 2 
in Zandvoort. Deelname gra-
tis. Van 12 tot 16.00 u.  Meer in-
formatie via Cisca Klarenberg, 
tel. 023-5848789, of op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

12 mei
  Moederdagconcert door Tan-
go Aliado kwartet. De Kapel, 

▲

Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 15 u. Toegang 
€ 25; Vrienden Wings: € 20. 
Reserveren via: www.wingsen-
semble.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.

  Dementie op jonge leeftijd in 
Alzheimer Café Haarlem. Tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, Haarlem. Aan-
vang: 19.30 uur, toegang gratis.

13 mei
  KiKaRoW-lezing door Olym-
pisch kampioen Kirsten van 
der Kolk. Clubhuis het Spaar-
ne, Marisplein 5 Heemstede. 
Aanvang 20 u. Kaarten 10,- 
(incl. koffie/thee) via kikarow@
hetspaarne.nl.

  Inschrijving voor De Buiten-
boel. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Tijdstip: 20 u. Voor 
meer informatie, mail: mdood-
eman@wijheemstede.nl of kijk 
op www.wijheemstede.nl.

  Intuïtief schilderen: lente/zo-
mer groei en bloei. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Kosten: € 20,- incl. ma-
teriaal. Voor meer informatie: 
www.intuitief-schilderen.nl.  
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl op tel.: 5483828.

13 en 20 mei
3 en 17 juni

  Workshop ‘Oma past op’. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Van 14-16 u. Kosten: € 7,50 
per keer. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828.

7 mei
  Lezing ‘Koning, Kabinet en Ka-
mers’ door Freek van Schie. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 13.30 u. 
Entrée 5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

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).

8 mei
  Vertalersgeluktournee. Boek-
handel Athenaeum, Gedemp-
te Oude Gracht 70, Haarlem. 
Aanvang 20 u. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472 of haar-
lem@athenaeum.nl.

  Taalsoos. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Iedere 
woensdag van 10 - 11.30 u. 
Gratis toegang.

TENTOONSTELLINGEN

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

T/m 3 mei
  Kunstexpositie met thema Ver-
gankelijkheid. Kloostergangen, 
Stadhuis Haarlem. Werkdagen 
(van 8-17 u.). Opening op vrij-
dagmiddag 29 maart om 16 u. 
Zie ook www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijons-
doel.

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.

T/m 11 mei
  80-jarige Kunstkring De Acht 
exposeert in het Waaggebouw. 
Spaarne 30rd in Haarlem. Van 
13-17 u.

Vanaf 12 mei
  Tentoonstelling De Haarlem-
se Pijl in Kleinste Museum. 
Gedempte Oude Gracht 119, 
Haarlem. Meer informatie op: 
www.kunstcentrum-haarlem.
nl.

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.

  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.

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.

10 mei t/m 5 juli
  Expositie Raster Blaster in pro-
vinciehuis. Te bezichtigen van 
9 tot 17 u. in Paviljoen Welge-
legen, Dreef 3, Haarlem. Gratis 
toegang.

Groot aanbod bij The Vintage Store
Cruquius - The Vintage Store is 
zoals velen al weten verhuisd 
vanuit Heemstede naar de meu-
belboulevard op de Cruquius 
aan de Spaarneweg 75C. Op deze 
locatie is volop gratis parkeer-
ruimte.

De meubelafdeling neemt de een 
groot gedeelte van de winkel in 
bezit: antiek, modern, brocante 
en vintage meubels, iedere dag 
wisselend aanbod.

De afdeling met vintage kleding 
is erg gewild. Top recycle kleding 
uit Londen, Parijs en Amsterdam, 
met wekelijks nieuw aanbod.

Ook de boekenafdeling, een hele 
wand vol, uitgesorteerd op gen-
re, met dagelijks nieuwe aanvoer.
Nieuw is het in-consignatie con-
cept. Hoogwaardige meubel-
stukken willen The Vintage Sto-
re graag voor u verkopen. Voor 
meer informatie hierover kunt u 
het best even contact opnemen 
met de winkel.

Inname goederen van de goede-
ren blijft gewoon doorgaan. Wilt 

u uw meubels, speelgoed, boe-
ken, cd’s, platen of huisraad een 
tweede leven geven ipv op de 
afvalberg te dumpen?

Komt u dan gerust langs, alle ver-
koopbare goederen worden door 
The Vintage Store in de winkel 
aangeboden.

U kunt ook gebruik maken van de 
ophaal- en bezorgservice.

Het team van The Vintage Store 
ontvangt u graag in de winkel op 
de nieuwe locatie.
Meer informatie op:
www.thevintagestore.eu. of
tel.: 023-7600477.

Vijfmaal Koninklijke onderscheidingen
Vervolg van voorpagina

Augustinus (Guus) Compier 
– Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

De heer Compier, bekend als san-
dalen Guus, is sinds 1968 actief als 
vrijwilliger bij voetbalvereniging 
HFC Heemstede. Hij bekleedde 
verschillende bestuurlijke func-
ties: commissaris (1976-1990), se-
cretaris (1990-1999) en algemeen 
bestuurslid (1999-2016). Hij orga-
niseerde 25 jaar lang ‘De Dag van 
Guus’, een toernooi op Tweede 
Kerstdag voor alle voetbalclubs 
uit Heemstede. Verder regelt hij 
vele diverse hand- en spandien-
sten bij HFC Heemstede. Zo is hij 
o.a. kantinecoördinator, elftallei-
der, draagt zorg voor de vlaggen 
langs de velden en voor het lijnen 
trekken, en doet hij de was voor 
de selectie en de veteranen.

Hermanus (Herman) Diederik 
– Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau

De heer Diederik is van oorsprong 
apotheker en had samen met een 
compagnon een aantal succes-
volle apotheken en een afdeling 
voor chemische analyse. Hij hielp 
in de jaren ‘80 en ’90 mee aan het 
ontwikkelen van een geautoma-
tiseerd systeem voor de verwer-
king van recepten van artsen en 
had een voorlopersrol bij de ont-
wikkeling en implementatie van 
ICT-technologie in de Nederland-
se apotheken.
Vanuit zijn werkzaamheden voor 
het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) raakte hij 
vanaf 2003 betrokken bij de inter-
nationale standaardisering van 
de identificatie van de werkzame 

en hulpstoffen in medicijnen. Ge-
standaardiseerde, internationaal 
uitwisselbare gegevens hierover 
zijn essentieel voor de patiënt-
veiligheid, bijvoorbeeld in het ge-
val van bekende bijwerkingen. 
Hij was projectleider en hoofd-
auteur van de internationale ISO-
norm op dit gebied. Mede op ba-
sis van de door hem ontwikkelde 
ISO-norm wordt nu gewerkt aan 
een internationale databank voor 
geneesmiddelen. Zijn activiteiten 
hebben niet alleen impact op de 
patiëntveiligheid; door de norm 
kan de productie- en leveringske-
ten van medicijnen beter worden 
gecontroleerd.

Dirk Jan Huizinga – Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau

De heer Huizinga is sinds 1996 
vrijwilliger bij de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging (KR&ZV) 
Het Spaarne in Heemstede. Als lid 
van de Materiaalcommissie ver-
richt hij het grootste deel van het 
onderhoud. Hij blies de zeilafde-
ling in Haarlem-Noord nieuw le-
ven in. Toen deze afdeling moest 
verhuizen, ontwierp hij het nieu-
we clubgebouw en bijbehorende 
faciliteiten en hij zorgde ervoor 
dat de faciliteiten toegankelijk 
zijn voor personen met een be-
perking. Hij was verantwoordelijk 
voor het contact met de gemeen-
te, provincie, het waterschap en 
andere externe partijen. Bij het 
realiseren van een openbaar toe-
gankelijke horecavoorziening die 
hier ook moest komen speelde hij 
een belangrijke rol. 

Maria Dorothea Antonia (Miep) 
Overing-van Bilsen – Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Overing was van 1973 
tot 1992 in verschillende functies 
actief voor de Tennisvereniging 
Bennebroek. Zij was penning-
meester (1973-1977), voorzitter 
van de jeugdcommissie (1978-
1980) en secretaris van de ex-
ploitatiecommissie (1991-1992). 
Daarnaast was zij van 1988 tot 
1990 secretaris van de Stichting 
tot Beheer Tennispark Benne-
broek. Sinds 1981 is zij actief voor 
de tennisbond KNLTB, district 
Haarlem. Ze was voorzitter van 
de geselecteerde jeugdcommis-
sie (1981-1990). Ook is ze bonds-
gedelegeerde van de jeugdtoer-
nooien. Sinds 2006 is mevrouw 
Overing mantelzorger van haar 
echtgenoot.

Clara Margaretha (Clara) 
Wittop Koning – Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wittop Koning was 
van 1998 tot 2008 orkestmana-
ger van het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede. In 2005 werd zij 
maatschappelijk begeleider bij 
Vluchtelingenwerk Heemstede/
Bennebroek. Zij hielp statushou-
ders bij het regelen van allerlei 
praktische zaken. Daarnaast on-
dersteunde zij hen in het contact 
met overheden en andere instan-
ties. Tevens coördineerde zij de 
inzet van taalcoaches. Dit deed 
ze tot 2015, vervolgens richtte ze 
de Stichting Taalcoaches Zuid-
Kennemerland op, waarvan ze 
ook bestuurslid is. Onder deze 
stichting vallen 280 taalcoaches 
die samen 300 statushouders 
ondersteunen. Mevrouw Wittop 
Koning werft nieuwe taalcoaches, 
voert de intakegesprekken, kop-
pelt de coaches aan nieuwe sta-
tushouders en onderhoudt het 
contact met de taalaanbieders en 
gemeente.

Traditie is poseren voor de en-
tree van het monumentale raad-
huis wat, zeer met het zonnetje in 
de rug, een feestelijk plaatje op-
levert.

Dan kijkt iedereen vrolijk terwijl 
de bodes de bubbels inschenken 
en er gefeliciteerd kan worden.

Ton van den Brink

Bijeenkomst ‘bevrijdingsdag’ 
bij Rafael Nehemia
Heemstede - ‘In His Presence’ 
heet de speciale bijeekomst die 
Rafael Nehemia gemeente in 
Heemstede organiseert in de au-
la van de VMBO Haemstede Bar-
ger. Belangstellenden zijn van-
af 17.30 uur welkom wanneer de 
bijeenkomst aanvangt met een 
maaltijd.
Opgave om hier bij te zijn, 
aan de Koediefslaan 73, 

geschiedt via 06-23775296 of  
www.rafael-nehemia.nl.                                                                                         
Na de maaltijd, om 18.30 uur, 
volgt het vervolg van de avond 
met woord, muziek en verha-
len. Het speciale thema is  ‘Libe-
ration Day’. Muzikale medewer-
king wordt verzorgd door een in-
terkerkelijke internationale mu-
zikantengroep. Het programma 
duurt tot circa 20.00 uur.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 mei 2019

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

Vergaderingen 
raadscommissies 

mei

Heemstede

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 

vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster. 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
Maag Lever Darm Stichting

Lintjesregen in Heemstede
Afgelopen vrijdag zijn 5 inwoners van 
Heemstede in het zonnetje gezet tijdens 
de traditionele lintjesregen op de dag voor 
Koningsdag. Wij zijn trots op deze nieuwe 
‘decorandi’! Op de foto van links naar rechts 
burgemeester Astrid Nienhuis, Herman 
Diederik, Clara Wittop Koning, Guus Compier, 
Miep Overing-Bilsen en Dirk Jan Huizinga. 
Meer informatie over hun activiteiten vindt u 
via www.heemstede.nl/lintjesregen

Kent u iemand die een lintje 
verdient? 
Draag hem of haar dan voor! Dit kan tot 
1 juli 2019. Kijk voor meer informatie op 
www.lintjes.nl of op www.heemstede.nl 
(zoek op ‘lintje’)

Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag in 
Heemstede
Op 4 mei staat Heemstede stil bij 
dodenherdenking en op 5 mei is de viering van 
Bevrijdingsdag. Tijdens de dodenherdenking 
op 4 mei herdenkt de gemeente Heemstede 
de Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de gevallenen in 
oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien. 
’s Avonds is er een stille tocht vanaf het 
raadhuis naar de herdenkingsplek aan de 
Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en 
het Joods Monument. Hier volgt een korte 
ceremonie; inwoner David Asser zal dit jaar de 
toespraak houden. Op 5 mei is iedereen van 
harte welkom op de Vrijheidsdreef, waar de 
start van het 75e jaar leven in vrijheid gevierd 
wordt. 

Programma dodenherdenking
Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt de 
inwoners van Heemstede uit met gepaste 
eerbied deel te nemen aan de stille tocht. 
De stoet vertrekt om 19.40 uur vanaf het 
raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur bij 
de herdenkingsplek aan de Vrijheidsdreef. 
Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in 
acht genomen ter nagedachtenis aan de 
gevallenen. Voor mindervaliden is een zitplaats 
beschikbaar. 
Het programma met sprekers en de tekst 
van het Wilhelmus vindt u op 4 mei op 
www.heemstede.nl

5 mei: feestelijk kopje ko�e 
op de Vrijheidsdreef
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland 
bevrijd werd. 5 mei 2019 markeert de start 
van het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren. 
De gemeente viert dit met een feestelijk 
kopje koffie tussen 11.00 en 13.00 uur op de 
Vrijheidsdreef. Burgemeester Astrid Nienhuis 
begroet graag alle mensen die de start van 
het 75e bevrijdingsjaar met haar willen vieren. 
Iedereen is welkom!

Kijk voor uitgebreide informatie in het 
nieuwsbericht op www.heemstede.nl

Workshop E�ectief communiceren 
met kinderen
Op woensdag 15 mei van 20.00 (inloop 
vanaf 19.45 uur) tot 22.00 uur organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede een themabijeenkomst over 
E�ectief communiceren met kinderen. Deze 
gratis workshop vindt plaats in basisschool 
de Ark, Van der Waalslaan 37 in Heemstede.

Bent u op zoek naar een effectievere manier 
van communiceren met kinderen, kom dan 

naar deze themabijeenkomst. Gastspreker is 
Wieke Sievertsen geeft uitleg over de methode 
How2Talk2Kids en leert u direct praktische 
vaardigheden.

De methode How2Talk2Kids
Deze methode geeft zicht op hoe kinderen 
zich voelen, waardoor je je beter in hen kunt 
verplaatsen. How2Talk2Kids is gebaseerd 
op een andere manier van praten met, en 
luisteren naar kinderen. Zowel ouders als 
kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en de 
sfeer in huis verbetert.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden bij Floor van 
Blitterswijk, coördinator CJG Heemstede, via 
f.vanblitterswijk@heemstede.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, interne verbouwing 

“Herenhuis” van SEIN, wabonummer 397912, 
ontvangen 18 april 2019

- Binnenweg 93, het plaatsen van een pinbox 
waarin een aantal geldautomaten zijn 
gevestigd (voor een periode van 10 jaar, 01-
09-2019 tot 01-09-2029) , wabonummer 
396169, ontvangen 16 april 2019

- César Francklaan 43, het uitbreiden van 
de eerste verdieping van een woonhuis, 
wabonummer 397819, ontvangen 

 18 april 2019
- Glipperweg 40, het plaatsen van 

een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 398012, ontvangen 

 19 april 2019
- Herenweg 142, het kappen van een eik, 

wabonummer 396663, ontvangen 
 16 april 2019
- Herfstlaan 3, aanpassingen aan het 

grafmonument Van Vollenhoven, 
wabonummer 395103, ontvangen 

 12 april 2019
- Provinciënlaan 5C42 en 5C43, het splitsen 

van een appartement in 5C42 en 5C43, 
wabonummer 396275, ontvangen 

 15 april 2019
- Ritzema Boskade 8, isoleren buitengevels 

en hellend dak in verband met het 
realiseren van een energieneutrale woning, 
wabonummer 395292, ontvangen 

 13 april 2019
- Van Slingelandtlaan 15, het doorbreken 

van een muur, wabonummer 395796, 
ontvangen 26 maart 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg 83, renovatie pannendak, 

wabonummer 392300, verzonden 
 25 april 2019
- Julianaplein 1, het plaatsen van 

gevelbelettering aan diverse gevels / het 
plaatsen van een brievenbus, namenbord 
nabij de entree, wabonummer 379263, 
verzonden 25 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
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van 

een geluidswerende erfafscheiding, 
wabonummer 387773, ontvangen 

 29 maart 2019

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Heemsteedse Dreef 1, het plaatsen van 

een geluidswerende erfafscheiding, 
wabonummer 387773, ontvangen 

 29 maart 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningen



Een vakantiegevoel
in Heemstede

Heemstede - Heemstede heeft diverse buurten of wijken die veelal 
met een eigen identiteit. Speciale straatnaamgeving met een bepaald 
thema dragen daaraan bij, onderscheidende bouw of plantsoenen 
geven de wijk een aansprekend uiterlijk. Groen is zeker iets dat cen-
traal staat in de buurt (liever gezegd: het wijkje) tussen de Van Merlen-
laan en wandelbos Groenendaal in, grenzend aan de Herenweg. In de-
ze buurt met onder meer de Burgemeester Van Doornkade, de Wak-
kerlaan en het Hugo de Vriesplein 
(het enige plein dat volkomen uit 
bomen en struiken bestaat?). Wie 
er wandelt waant zich een beet-
je op een vakantiepark. De huizen 
zijn er schitterend en de bochti-
ge laantjes versterken passen er 
mooi bij. De buurt wordt door 
water begrensd aan de ene kant, 
de andere zijde kijkt uit op de 
Vrijheidsdreef. Een fraai uitzicht. 
Sommige huizen onttrekken zich  
aan het zicht en hebben grote 
tuinen. De buurt zal liefhebbers 
van rust aantrekken maar wel het 
type van de goedgevulde beurs.

Joke van der Zee

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 (griffi  erecht). 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’.

Vergaderingen raadscommissies mei
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 7, 8 en 9 
mei 2019. Op maandag 13 mei is er een extra 
vergadering van de commissie Ruimte.
Al deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 
Let op: de vergadering van de commissie 
Middelen op 8 mei begint om 19.00 uur!
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
7 mei 2019 
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Vervanging toplaag MHC Alliance (A)
- Ontwerpbegroting 2020 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (A)

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: 
speerpunt Social Return On Investment (A)

- Zienswijze Ontwerpbegroting GR 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland (A)

- Planning Nota Integraal Veiligheidsbeleid 
2019-2023 (B)

- Lokale inclusie agenda personen met een 
handicap

- Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief 
Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
8 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Wijziging verordening naamgeving en 

nummering (adressen)
- Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2019
- Verlenging ontheffi  ng vereiste van 

ingezetenschap wethouder
- Discussienotitie Heemsteedse focus 

regionale omgevingsagenda en MRA-
actieprogramma

- Uitgangspunten fractievertegenwoordigers
- Voorstel Rekenkamer Heemstede
- Beheerplan Openbare Verlichting 2019-2022
- Wijze van aanpak aanbevelingen 2e 

Gateway review bedrijfsstrategie ICT
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
9 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

en ontwerp-omgevingsvergunning 
parkeerplaats en passeerstroken voor 
seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 
199

- Camplaan 40, aanvraag 
omgevingsvergunning kinderdagverblijf en 
buitenschoolse opvang

- Beantwoording motie Veilig Verkeer 
Havendreef

- Geactualiseerde afspraken Regionaal 
Actieprogramma Wonen

- Uitvoering motie Continuering deelname 
stuurgroep Duinpolderweg

- Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken 
2017 en 2018 en oordeel GS Noord-Holland 
IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 
2018

- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
13 mei 2019
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Manpadslaangebied, uitwerking 

denkrichtingen
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er, 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl.

Onthe�  ng 
winkeltijdenwet
Op 26 april 2019 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ontheffi  ng op grond van artikel 3, eerste 
lid, sub a van de Verordening winkeltijden 
Heemstede te verlenen aan DekaMarkt 
Supermarkten BV, Binnenweg 16-18. De 
ontheffi  ng geldt voor het openstellen van de 
winkel op zondagen om 10.00 uur voor de 
periode van 28 april 2019 tot 28 april 2020.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




