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Mooi Heemstede in de lente
Heemstede - Op de Herenweg, langs paden en wegen kom je 
op het ogenblik koolzaad en meidoorn tegen. Een prachtig geur- 
en kleurspel van ontluikend groen en bloesempracht tegen een 
decor van een blauwe hemel. Een wonderlijk spektakel van 
Moeder Natuur.

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Jom Hasjoa-herdenking bij Joods Monument
Heemstede - Jom Hasjoa, de dag 
der vernietiging, is de gedenkdag 
voor de 6 miljoen slachtoffers 
van de Sjoa, tevens de dag waar-
op het getto van Warschau werd 
vernietigd. Woensdagavond 1 
mei verzamelden familie, vrien-
den en belangstellenden zich bij 
het Joods Sefer HaSjemot, het 
Boek van de Namen, aan de Vrij-
heidsdreef in Heemstede.
Op verzoek van Harald van Per-
lstein ontstak oud gemeente- 
secretaris Willem van den Berg 
een herdenkingskaars, juist Wil-
lem, die de smeerolie was bij de 
totstandkoming van dit Joodse 
monument. Hij las daarna de eer-
ste twintig namen voor uit het 
open boek.

Ook wethouder Sjaak Struijf las 
namen voor, alsmede Hans Krol 
en andere bestuursleden van 
de Stichting Joods Monument  
Heemstede. Rabijn Shmuel Spie-
ro sprak de Jizkor- en Kaddisj ge-
beden, waarna voorzitter Paola 
Koningsveld vertelde over de 
jeugdherinneringen in Haarlem 
van haar moeder. Een verhaal van 
onderduiken, transporten, ver-
schrikkingen, overleven en dood. 
“Zolang wij hen gedenken…blij-
ven zij bestaan.”  Daar houd je een 
minuut stilte voor, waarna een 
steentje op het monument ge-
legd kon worden. Een steentje 
blijft, een bloem verwelkt.

Ton van den Brink

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Harald van Perlstein steekt met Willem van den Berg de kaars aan.

Mats Jutte tenniskampioen 
van provincie Noord-Holland
Heemstede - Het tennistalen-
tje van Tennisvereniging Merlen- 
hove, Mats Jutte, heeft op zon-
dag 5 mei de PJK (provinciale 
jeugdkampioenschappen) Groen 
(t/m 10 jaar) gewonnen. Mats 
was als 2e geplaatst in een sche-
ma van 32. Op de finaledag speel-
de hij eerst de halve finale tegen 
trainingsmaatje Joris van Linde. 
Deze won Mats met 4-1 4-2. De 
finale was tegen een oude be-
kende, Bas Meester. Hier had 
Mats vorig jaar tijdens de Masters 
finale op onze eigen club nog van 
verloren. Maar nu waren de rol-
len omgedraaid en won Mats met 
4-1 4-1.
Hiermee is Mats kampioen 
geworden van de provincie 
Noord-Holland en mag hij in sep-
tember meedoen met de PJK  
Landelijk. Tijdens dit toernooi 
spelen de kampioenen van alle 
12 provincies tegen elkaar voor 
de nationale titel. Mats Jutte (foto aangeleverd door TV Merlenhove).

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Bouw van het aantal woningen 
Manpadslaangebied stap dichterbij
Heemstede - Op 13 mei be-
spreekt de commissie Ruimte de 
plannen rond het Manpadslaan-
gebied. Na jaren van vruchteloos 
overleg lijkt er nu schot in de zaak 
te komen. Het onderzoeksbureau 
RHO, dat al eerder plannen had 
uitgewerkt, kreeg dit jaar de op-
dracht om de verschillende op-
ties opnieuw door te rekenen en 
vast te stellen of het gebied zon-
der woningbouw mogelijk is. Als 
dit laatste niet het geval is, wordt 
er bekeken hoeveel woningen er 
dan nodig zijn om een fraai na-
tuurgebied op het restant van het 
terrein te financieren. Zonder wo-
ningbouw wordt niet aan het uit-
gangspunt, volledig groen hou-
den, voldaan. Bewoners, verenigd 
in de Stichting Manpadslaange-
bied, dachten met donaties, sub-
sidies en crowdfunding het beno-
digde geld voor volledig groen 
bij elkaar te krijgen. Tot op heden 
is daar niets meer van vernomen. 

Voor het college valt deze op-
tie dus af. Wat blijft zijn twee al-
ternatieven. Ten eerste een plan 
om 36 tot 47 woningen en/of ap-
partementen te bouwen. Appar-
tementen nemen minder ruim-
te in dan losse woningen, maar 
ogen minder fraai in het gebied. 
Tevens zijn hier meerdere grond-
eigenaren bij betrokken, die stuk 

voor stuk moeten meewerken en 
financieel gecompenseerd die-
nen te worden. Als tweede ligt 
er het oorspronkelijke plan om 
ongeveer 20 villa’s te bouwen in 
de zuidwesthoek van het gebied. 
Hier zijn maar twee eigenaren bij 
betrokken, die twee jaar terug al 
een passend plan hebben gepre-
senteerd.
Door jarenlang overleg te heb-
ben gevoerd, ten koste van veel 
tijd en dure onderzoeken, zijn de 
bouwkosten verder opgelopen. 
De stukken waarin de financiële 

gevolgen en haalbaarheid staan 
zijn geheim. Alleen de raadsleden 
hebben hiervan kennis kunnen 
nemen. Met de verwachte op-
brengst van de woningbouw kan 
de rest van het gebied als open-
bare natuur worden ingericht. 
Het moet raar lopen wil de com-
missie Ruimte niet tot een meer-
derheidstandpunt komen. Be-
bouwing is zo goed als zeker, het 
is alleen de vraag welk plan de 
voorkeur geniet.  

Eric van Westerloo  

Heemstede - Op 4 mei stond Heemstede stil bij dodenher-
denking. Tijdens de dodenherdenking herdenkt de gemeen-
te Heemstede de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevallenen in oorlogssituaties en vredes-
missies sindsdien.

Na een stille tocht vanaf het raadhuis naar de herdenkingsplek 
aan de Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld en het Joods Mo-
nument, klonk er de taptoe om twee minuten stilte te houden. 
Waarna het Wilhelmus gezongen werd. 

Lees vervolg van dit artikel door Ton van den Brink elders in
deze krant.

Herdenking 4 mei:

“Wij staan stil”

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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www.natureartfair.nl

LEZERSACTIE
25 X 2 GRATIS KAARTEN
voor de Nature Art Fair 
in Aalsmeer (t.w.v. €20,-) 
18 & 19 mei op terrein Flower Art Museum

Vraag aan via info@fl owerartmuseum.nl 
o.v.v. Nieuwe Meerbode + woonplaats
De eerste 25 inzenders ontvangen kaarten

Zwerfvuil langs 
het spoor
Heemstede - Een bewoner van 
de Pelikaanlaan stuurde de re-
dactie enkele foto’s in van zwerf-
vuil langs het spoor waar hij op 
uitkijkt. Mooi is natuurlijk anders. 
Zwerfvuil is nog steeds helaas 
een probleem, ook op deze plek 
in Heemstede en is bovendien 
schadelijk voor de natuur. Daar-
naast hebben de bewoners er last 
van, en waait het alle kanten op, 
zoals deze foto laat zien.
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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  12 mei, 10u.
ds. Dik Bos (Doetinchem).
Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 12 mei, 10.00 uur.
Ds. B.C. Helmers (Velsen).

www.adventskerk.com

]

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

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

 
Zondag 12 mei, 10u.

Gebedsviering m.m.v. Bavokoor, 
met Patrick Gunther.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 12 mei 10.00 uur
Spreekster: Els Bogema.

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 12 mei om 10.00 uur
Ds. G.H. Fredrikze.

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 12 mei
Oude Kerk, 10u.
ds. P.I.C. Terpstra.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Zandvoortselaan 55-57 horen 
tegenwoordig bij elkaar, maar 
dat is niet altijd zo geweest. De 
panden zijn samen met 51 en 
53 gebouwd rond 1918. Voor-
heen waren 55 en 57 vooral wo-
ningen, pas in november 1935 
zien we een ondernemer op 55: 
kapper C.F. Koemans. 

Hoewel er in 1937 in de krant 
een opening vermeld werd 
van ‘Lintri’ (voor o.a. ondermo-
de) op nummer 75, staat in het 
Bloemendaals Weekblad van 5 
maart 1940 ‘Lintri’ op nummer 
55. Vreemder wordt het als in 
de Heemsteedse adressenboe-
ken van 1940 en 1948 ‘Lintri’ op 
75 genoemd wordt, maar in die 
van 1942 op zowel 55 als 75. Het 
Haarlems Dagblad van 7 maart 
1949 noemt ‘Lintri’ op nummer 
55. Tot begin jaren 50 zat Lin-
tri op nummer 55. Vanaf 1957 
tot 1963 wordt textielzaak ‘Wil-
tri’ op nr. 55 genoemd. Op nr. 
55 (boven) zit thans ‘Point For-
ward’.

Zandvoortselaan 57: Hoewel 
de bouw van de huidige pan-
den nog moest beginnen, werd 
in het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1913 al be-
drijvigheid vermeld: Bloem-
kwekerij van Joh. Van Deventer, 
t/m. 1917. 
In het Haarlems Dagblad van 18 
maart 1939 staat nummer 57 te 
koop, geschikt als winkelhuis. In 
het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1940 wordt 
M.W. van Gunsteren als ‘Heeren-
kapper’ vermeld.

Sjors ten Hacken vertelt: “Ons 
kantoor bestaat sinds 1948, op-
gericht door Willem Bos. Van-
af circa 1963 op de Zandvoort-
selaan. Eerst nummer 57; be-
gin jaren 70 werd nummer 55 

ook betrokken. In 1986 heeft 
mijn vader, Willem Schmitz, na 
het plotseling overlijden van 
de heer Bos het makelaarskan-
toor overgenomen, samen met 
compagnon Hans Kluit. Beslo-
ten werd de gevestigde naam 
WBos te handhaven. In 2018 
werd het makelaarskantoor 
door Willem overgedragen aan 
zoons Sjors en Wouter.” 

Google je op nr. 57, dan kom 
je de volgende bedrij� es nog 
tegen: ‘Druk Coördinatie Hans 
Groen BV’(2006), ‘Tébouw BV 
Tegels’, ‘Mijnvoedingsstijl.nl’,  
‘123Promo BV’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 5 mei 2019. Toen-
foto 1993 uit het NHA. Mocht 
u informatie over de Zand-
voortselaan hebben dan kunt u
terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (48)

Zandvoort - Midas en Joery 
zijn twee broers die zijn afge-
staan omdat de eigenaar niet 
langer voor de katten kon zor-
gen. Twee bange katers die ge-
lukkig veel steun aan elkaar 
hebben. De dieren hangen erg 
aan elkaar en slapen ook sa-
men in een mandje. Op de af-
deling kijkt Midas je met hele 
grote bange ogen aan. Je hart 
breekt een beetje als je hem zo 
ziet zitten. Aaien kunnen we 
hem nog niet, net als zijn broer 
heeft Midas zijn draai nog niet 
zo gevonden bij ons. In hun vo-
rige huis lieten ze zich wel aan-
halen door hun baasje en kwa-
men ze ook gezellig erbij zit-
ten op de bank. Midas is dus de 
meest bange van de twee. 
Joery is inmiddels al wel een 
beetje losgekomen en laat zich 
nu aaien door de verzorgers 
die hij kent. Hij vindt het nog 

steeds allemaal een beetje eng 
maar we zien dat hij langzaam 
begint te ontspannen. Ook wil 
hij nog wel graag spelen. Als je 
een hengeltje met een muis te-
voorschijn haalt, is hij meest-
al wel van de partij. De twee 
broers waren bij de vorige ei-
genaar gewend om lekker naar 
buiten te gaan en ook bij ons 
zijn ze geregeld in de buiten-
ren te vinden. Beide katers eten 
dieetvoer om te zorgen dat ze 
geen blaasgruis krijgen. 
Het wordt tijd dat Midas en 
Joery weer een eigen baasje 
krijgen waaraan ze zich kunnen 
hechten. We zoeken voor deze 
jongens een rustig huis zonder 
kinderen maar met de moge-
lijkheid om mettertijd naar bui-
ten te gaan. Ook moet de nieu-
we eigenaar beschikken over 
een grote portie geduld omdat 
we niet kunnen aangeven wan-

neer de broers zullen ontdooi-
en als ze geplaatst zijn. Geef jij 
ze een veilige thuishaven?
 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Midas en Joery

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

Presentatie restauratie en onderhoud 
beeldhouwwerken bij Van Den Eijnde-tentoonstelling
Haarlem - In 2019 is het honderd 
vijftig jaar geleden dat de beken-
de Haarlemse beeldhouwer Hen-
drik Albertus van den Eijnde ge-
boren werd. De Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
en de Historische Vereniging 
Haerlem hebben gezamenlijk het 
idee opgepakt om deze beeld-
houwer met een tentoonstelling 
te herdenken.
Tevens wordt er een aantal
themabijeenkomsten georgani-
seerd. 
Op dinsdag 14 mei wordt om 20 
uur door Aga Rijnboutt een pre-
sentatie gegeven over ‘Restau-
ratie en onderhoud van bouw-
beeldhouwwerken en vrijstaande 

beeldhouwwerken in de open-
bare ruimte’. Aga Rijnboutt heeft 
een restauratiepraktijk voor roe-
rend en onroerend erfgoed en 
is gespecialiseerd in steenachti-
ge materialen en keramische ob-
jecten. Zij is lid van de werkgroep 
Gebouw en Omgeving van de 
Historische Vereniging Haerlem.
Aga Rijnboutt stelt onder ande-
re de vraag of ingrijpen bij ver-
wering van natuurstenen bouw-
beeldhouwwerken en vrijstaan-
de beeldhouwwerken in de pu-
blieke ruimte wel of niet aan-
vaardbaar is, welke keuzes 
kunnen er gemaakt worden?                                                                            
U kunt met Aga Rijnboutt hier-
over van gedachten wisselen en 

ervaringen delen in het ABC Ar-
chitectuurcentrum, Groot Hei-
ligland 47 te Haarlem. Tijdens de 
inloop tussen 19.30 en 20 uur is 
het mogelijk de tentoonstelling 
over H.A. van den Eijnde te be-
zichtigen. S.v.p. Museumjaarkaart 
meenemen. 

Deelnemersbijdrage: 2,50 voor 
leden van de HVH en de HVH-
B, niet leden: 3,50. s.v.p.  Opge-
ven per mail: rj.pels2@quick-
net.nl. Deelnemersbijdrage op 
NL21INGB0794851398 t.n.v. R.J. 
Pels te Heemstede met vermel-
ding van thema-avond 14 mei 
ABC, of contant aan de balie van 
het ABC. 

Regio - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 mei vindt de zevende edi-
tie van de Nationale Molendag 
plaats. Evenals vorig jaar is het 
thema: ‘Ontmoet de molenaar’.
In de provincie Noord-Holland 
doen zo’n 90 molens mee. In de 
omgeving van Heemstede zijn 
de volgende molens openge-
steld: De Hommel in Haarlem- 
Schalkwijk, De Adriaan in Haar-
lem, Molen van de Schoterveen-
polder in Haarlem, De Veer Haar-
lem, De Zandhuis in Haarlem,
De Vijfhuizer Molen in Haarlem 
en de Keukenhofmolen in Lisse.

Voor kinderen is gratis een mo-
lenbouwplaat op te halen. Kijk op 
www.molens.nl voor meer infor-
matie over de deelnemende mo-
lens met de adressen. Molen de Hommel (foto: Bart Jonker).

Molens open op Nationale Molendag
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Het was mei 1990, een half jaar 
na de val van de Berlijnse Muur. 
Een schoolexcursie naar de Duit-
se Democratische Republiek, die 
op dat moment tijdens Die Wen-
de de wonden aan het likken was 
van het totalitaire communisti-
sche bewind. We bezochten Leip-
zig, waar de kogelgaten van WO 
II nog in de muren zaten. Weimar, 
een prachtig stadje met het Goe-
the en Schillerhuis, het toppunt 
van de Duitse literatuur in de Ro-
mantiek.  
De volgende dag was minder ro-
mantisch en literair. Onze bus 
stopte in voormalig concentratie-
kamp Buchenwald, verstopt in de 
diepe bossen en afgesloten van 
de buitenwereld.

Het was opeens stil in de bus. 
Mijn maag keerde om bij het zien 
van dit voormalig concentratie-
kamp. Alles was nog precies zo 

gelaten zoals het was. We had-
den allen ineens een akelig ge-
voel en stapten zwijgend uit. Je 
kon de angst en verschrikkingen 
die hier hadden plaatsgevonden 
tot op het bot voelen. We kregen 
een rondleiding en uitleg. Gou-
den tanden en kronen van de lij-
ken die door de mensen uit het 
kamp werden getrokken voor de 
nazi’s. Haar dat werd afgeknipt 
voor de vilt- en textielindustrie. 
Dat de meeste slachtoffers ge-
storven zijn door uitputting, ziek-
te of honger in deze vreselijke er-
barmelijke omstandigheden. De 

wind huilde over de vlakte, na-
bij de voormalige verbrandings-
ovens, waar de lijken werden ver-
brand. Het was of ik de mensen 
nog hoorde schreeuwen en gil-
len. Een sinister en huiverend ge-
voel bekroop me. Een paar klas-
genoten werden onwel en moes-
ten overgeven. Dat mensen dit 
elkaar kunnen aandoen, ben je 
dan nog wel mens? Geschokt en 
zwijgzaam stapten we weer in de 
bus. Dit mag nooit weer gebeu-
ren en nooit vergeten worden.

Bart Jonker

Buchenwald

Vervolg van voorpagina

Veteraan Van Leeuwen ont-
ving de vele aanwezigen. Burge-
meester Astrid Nienhuis sprak 
over het thema ‘Kiezen in vrij-
heid’: “Woorden die tot naden-
ken stemmen. Het beeld – een 
vrouw die haar boeien slaakt – 
staat symbool voor 45 oorlogs-
slachtoffers. Het Boek van de 
Namen, een tastbare herinnering 
aan de 163 joodse slachtoffers 
uit Heemstede. Allen gevallenen. 
Nu er steeds minder mensen zijn 
die WO II zelf meemaakten en 
overleefden en met de viering 
van 75 jaar bevrijding in het voor-
uitzicht, lijkt het juist nu belang-
rijk verhalen en ervaringen uit 
die tijd met elkaar te delen. Zoals 
David Asser dat vanavond met 
ons doet. Om zo stil te staan bij on-
ze verworven vrijheid en met heel 
ons hart daarvoor te kiezen. Racis-
me, antisemitisme, discriminatie, 
samenzweringstheorieën, scheld-
partijen, moordaanslagen en uit-
sluiten van groepen en/of indivi-
duen: factoren die aan de basis la-
gen van conflicten van toen. Ook 
nu het komt het echter dagelijks 
voor. In de fysieke en digitale wer-
kelijkheid. We luchten soms on-
nadenkend ons hart zonder vol-
doende rekenschap te geven 
van gevoelens van anderen. Wat 
doen we als we daarvan getui-
ge zijn? “In vrijheid kiezen” is het 
thema voor 4 en 5 mei. Intoleran-
tie en uitsluiting zijn keuzes, vrij-
heid, democratie en insluiting 
ook. Welke keuze maakt u iede-
re dag?”

Ton van den Brink

Vrijheidskoffie op de Dreef
Heemstede - In heel Nederland 
worden op 5 mei Vrijheidsmaaltij-
den georganiseerd: klein, groot, 
met lokale lekkernijen of culinai-
re hoogstandjes. De maaltijden 
zijn er in alle vormen en maten. 
De kern van de Vrijheidsmaal-
tijd is een bijzondere ontmoe-
ting aan de eettafel, waarbij de 
gasten over historische en maat-
schappelijke thema’s als vrijheid 
en onvrijheid spreken. Thema’s 
waar je niet dagelijks bij stilstaat 
en waar je bij uitstek op Bevrij-
dingsdag aandacht aan kunt ge-
ven. Berichten hierover kwamen 
net wat later binnen, vandaar dat 
de gemeente een vrijheidskoffie 
serveerde op zondag 5 mei op de 
Vrijheidsdreef.
Bij het monument werd de kof-
fie ingeschonken door Rinke van 
den Bor, evenementencoördina-
tor van de gemeente. De belang-
stelling was matig, maar de taart-
jes en koffie van Rinke vergoed-
den veel. Volgend jaar wordt dit 

een vrijheidsmaaltijd die u zelf 
mag klaarmaken, meebrengen 
en delen met andere bezoekers. 

Wel een zonnetje meenemen!

Ton van den Brink 

Foto: Chris Hommes

Herdenking 4 mei

Wij staan stil
Cursus luisteren naar koormuziek in de Bibliotheek

oormuziek is soms moeilijker 
te doorgronden
Haarlem - De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland organiseert in sa-
menwerking met de Internatio-
nale Koorbiënnale een luistercur-
sus, in de Doelenzaal van de Bi-
bliotheek Haarlem-Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32. Deze vindt 
plaats op dinsdag 14, 21 en 28 
mei, van 20–22 uur. Ian Borthwick 
is musicoloog en gaat deze cur-
sus geven. 

Ian: “Van oorsprong kom ik uit 
Groot-Brittannië, waar koormu-
ziek ook heel populair is. Ik heb 
veel ervaring op het gebied van 
klassieke muziekcursussen. Ik 
ben violist in een orkest en in een 
strijkkwartet. Vroeger heb ik ook 
in een koor gezongen, maar te-
genwoordig speel ik meer.  
Ik gaf ook de cursus ‘Ontdek de 
klassieke muziek’, die de alge-
mene kant van de klassieke mu-
ziek belichtte. Deze luistercursus 
is echter expliciet gericht op de 
koormuziek.  De cursus heeft een 
chronologische opbouw, waar-
door je een duidelijk beeld krijgt 
van wat er door de eeuwen heen 
gebeurt met de koormuziek. Ie-
dere cursusavond beslaat weer 
een andere periode. Je maakt een 
reis door de stijlen en kenmerken 
van de koormuziek. Je leert waar 
je naar moet luisteren en naar 
welke specifieke klanken. Soms 
is koormuziek moeilijker te door-
gronden dan instrumentale mu-
ziek. 

De Gregoriaanse koormuziek is 
bijvoorbeeld de bakermat van 
de klassieke muziek. De klassie-
ke muziek geschreven voor 1600, 
is relatief onbekend bij het gro-
te publiek. Best jammer, want 
het zijn pareltjes om te ontdek-
ken. Het is eenstemmige kerk-
muziek tot 1100 – 1200. Dat ging 
over naar meerstemmige muziek. 
Deze evolutie is juist interessant 
om te beluisteren. Ook de effec-
ten die het heeft op de stijl van 
componeren van deze muziek.  
In het begin was de Gregoriaan-
se muziek vrij in haar techniek; 
er is geen bladmuziek alleen tek-
sten met rudimentaire tekens. Als 
de meerstemmigheid later daar-

aan wordt toegevoegd, ben je af-
hankelijk van andere stemmen en 
kun je niet meer zo vrij zijn. Hoe 
je het moet zingen is ook best dis-
cutabel, want het is nooit goed 
beschreven. Dit is vooral mon-
deling in de kloosters overgele-
verd, waar later wel wat notatie 
bijkwam als geheugensteuntje. 
Als je de muziek echter niet ken-
de, kon je dat niet van bladmu-
ziek zingen. 

De oude muziek was vooral kerk-
muziek en dat speelt een grote rol 
bij het ontstaan de koormuziek. 
Later, pas in de 19de eeuw, wordt 
er concertmuziek voor koren ge-
schreven. Met de opkomst van 
de burgerij in Europa had je 
juist de opleving van de ama-
teurkoormuziek, zoals de Lieder- 
tafels in Duitsland.
Zingen in een koor is daardoor 
erg populair geworden en die 

populariteit is nog steeds groei-
ende. Dat zie je ook aan de gro-
te belangstelling voor de Koorbi-
ennale, die dit jaar weer plaats-
vindt. Zingen is gezond en het is 
ook heel plezierig om te zingen 
in een koor. Het is een sociale be-
zigheid en het heeft iets gezelligs. 
Het geeft het gevoel van saamho-
righeid. Je knapt zienderogen op 
van het zingen in een koor als je 
je een beetje down voelt. Ook 
leer je zangtechnieken en leer je 
hoe je je ademhaling dient te ge-
bruiken. Op de tweede cursus-
avond is het ook de bedoeling 
dat er een koor langskomt. De le-
den gaan dan hun ervaringen de-
len hoe het is om in een koor te 
zingen.”

Meer informatie op: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. 

Bart Jonker

Ian Borthwick.

Heemstedenaar ste bezoeker 
Nachtwacht van mmen
Heemstede - Heemstedenaar 
Bas Limonard (43) was donder-
dag 2 mei samen met zijn zoons 
Ties (10) en Mees (8) de 10.000ste 
bezoeker van het project ‘De 
Nachtwacht van Emmen’.

Zij werden in het zonnetje ge-
zet en ontvingen een certificaat, 

bloemen en twee vrijkaarten 
voor Wildlands Adventure zoo in 
Emmen. Na binnenkomst wer-
den zij door RTV Drenthe geïnter-
viewd voor een live-uitzending 
op radio en televisie.
Sinds begin dit jaar wordt er in 
Emmen door zo’n veertig kun-
stenaars gewerkt aan een eigen 

Nachtwacht. Dit gebeurt in het 
voormalige dierenpark van Em-
men. Het schilderen gaat nog 
door tot eind 2020. Bezoekers 
kunnen de voortgang gratis aan-
schouwen.

Meer informatie:
denachtwachtvanemmen.nl.
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Inbraakslachtoffers nemen vaak direct maatregelen
Heemstede - Inbraken beho-
ren nog steeds tot de zogenaam-
de misdrijven met een zware im-
pact, ondanks dat de inbraakcij-
fers in 6 jaar tijd ruim gehalveerd 
zijn (van 91.000 in 2012 naar 

45.000 in 2018).  Na een inbraak 
of zelfs maar een poging daartoe, 
zit de schrik er meestal goed in. 
Bijna drie op de vier mensen ne-
men daarom binnen twee weken 
maatregelen en besteden daar-

aan gemiddeld ruim €650, varië-
rend van een paar tientjes tot ve-
le honderden of zelfs enkele dui-
zenden euro’s. Mensen met een 
huurwoning geven gemiddeld 
ruim €350 uit aan beveiligings-
maatregelen; koophuisbezitters 
doen daar gemiddeld nog bijna 
€500 bovenop. 

“Dat verschil zit hem vooral in het 
feit dat de verhuurder het vervan-
gen van sloten op voor- en ach-
terdeur vaak niet toestaat. Huur-
ders zoeken het daarom eerder in 
het beter letten op het goed af-
sluiten van deuren en ramen”, al-
dus Coen Staal, voorzitter van de 
Stichting Nationale Inbraakpre-
ventie Weken.

Bijna driekwart geeft aan de 
emotionele gevolgen van de 
inbraak(poging) fl ink te hebben 
onderschat en nog maanden na-

re gevolgen te hebben onder-
vonden. Bijna een op de vijf heeft 
daar zelfs na een jaar of langer 
nog last van. En bijna een kwart 
zegt er altijd last van te zullen 
blijven ondervinden. Staal hier-
over: “Bij de emotionele gevol-
gen van een inbraak moet je den-
ken aan slaapproblemen als niet 
goed in slaap kunnen komen, on-
rustig slapen, nachtmerries of bij 
elk geluidje wakker worden. Maar 
ook overdag heeft men er last 
van, denk daarbij dan aan angst 
om thuis te komen, schrikken van 
een vreemd geluid of nerveus 
en neerslachtig zijn.” Slechts een 
kwart van de deelnemers aan het 
onderzoek zegt geen nare emo-
tionele gevolgen te hebben ge-
kend na de inbraak.

Informatie over o.a. inbraakme-
thoden en inbraakpreventie op 
www.inbraakmislukt.nl.Foto aangeleverd door Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Eats&Beats-festival op 
Wilhelminaplein
Heemstede - In het weekend van 
vrijdag 10 (17-23 uur) en zater-
dag 11 mei (15-23 uur) vindt de 
eerste ‘Heemstede editie’ plaats 
van Eats&Beats op het Wilhel-
minaplein. Heerlijke hapjes, ge-
zellige muziek en lekkere drank-
jes zijn de hoofdingrediënten van 
het Eats&Beats-concept. Het is 
een kleinschalig foodtruckfesti-
val met toevoegend (live)muziek.

The line-up voor De ‘Beats’:
Vrijdag 10 mei
-  17:00-18:00 Background music 

Jorevents
-  18:00-21:00 Dewi Pechler met 

haar band The Triplicats 
-  21:00-23:00: DJ Georgio Schultz 

(funky/disco house) 

Zaterdag 11 mei
-  15:00-17:00 Background music 

Jorevents
-  17:00-20:00 Romana on sax icm 

DJ The Burning Rooster 
-  20:00-22:00 Background music 

Jorevents
-  22:00-23:00: DJ The Burning 

Rooster (disco house)

Het is een zeer laagdrempelig 
event, voor alle leeftijden en de 
toegang is gratis.

Foto: Bart Jonker

Inzamelactie e-waste met gemeentelijke milieustraten
Lokaal goed doel maakt kans 1.000 euro
Heemstede - Clubs, verenigin-
gen of lokale goede doelen kun-
nen een Wecycle-sponsorcheque 
winnen van 1.000 euro door af-
gedankte elektrische apparaten 
of energiezuinige lampen (e-was-
te) in te leveren op de gemeen-
telijke milieustraat. In totaal zijn 
25 sponsorcheques beschikbaar. 
Wecycle organiseert de inzame-
ling en recycling van e-waste.
Om kans te maken op de spon-

sorcheque, stuurt de club of ver-
eniging een foto of korte video 
van het inlevermoment op de ge-
meentelijke milieustraat én een 
beschrijving van de inzamelactie 
naar Wecycle. “Wij staan landelijk 
voor de verantwoorde inzame-
ling en recycling van e-waste en 
lokaal voor de binding met on-
ze partnergemeenten”, zegt Jan 
Vlak, algemeen directeur Wecy-
cle. “Lokale goede doelen of ver-

enigingen maken met deze inza-
melactie kans op een mooi spon-
sorbedrag. Zo gaan circulair en 
sociaal hand in hand.” 

Wecycle kiest de 25 leukste, op-
vallendste, creatiefste inzendin-
gen die tot en met 9 juni 2019 
kunnen worden ingestuurd via 
www.wecycle.nl/inleveren. Daar 
zijn ook de actievoorwaarden te 
lezen.

Een ander 
taalfoutje…

Heemstede - Naar aanlei-
ding van het artikeltje Spel-
foutje op de voorpagina van 
de Heemsteder van 1 mei 
jl., ontving de redactie nog 
een reactie van een oplet-
tende lezer. De heer R. Heer-
kens Thijssen uit Heemstede 
attendeerde ons op het vol-
gende: “In het kader van een 
foutje van de gemeente heb 
ik er nog een taalfoutje. Bij 
alle ingangen tot het gedeel-
te van het Wandelbos Groe-
nendaal waar  zomers Hoog-
landers aanwezig zijn, staat 
een bordje met de tekst: be-
grazingsobject. Ik neem aan 
dat iedereen die dat leest, 
begrijpt wat er wordt be-
doeld. Taaltechnisch bezien 
is de tekst echter niet juist.
Dat gedeelte van het bos be-
treft geen object maar een 
project. M.i. dient ook de-
ze tekst te worden gecorri-
geerd.”

Heemstede licht blauw op voor ziekte ME
Heemstede - Op 12 mei schijnt 
ter ere van Wereld ME-dag na 
zonsondergang een sprookjes-
achtig blauw licht in Heemste-
de. De gemeente licht het toren-
tje van het Raadhuis blauw op om 
aandacht te vragen voor de ziek-
te ME (Myalgische Encefalomye-
litus). Een ziekte met één van de 
laagste biomedische onderzoeks-
budgetten.
De aangelichte locatie vormt 
een wereldwijde keten van stra-
lend blauwe landmarks: van 
de Erasmusbrug tot de Niaga-
ra Falls. Zij zetten een schijn-
werper op de miljoenen ME-
patiënten die door deze ingrij-
pende ziekte hun leven missen.

ME (Myalgische Encefalomyeli-
tis) is een verwoestende multi-
systeemziekte  waarvoor momen-

teel geen eff ectieve behandeling 
bestaat. De ziekte kenmerkt zich 
met name door een aanzienlij-
ke verergering van klachten na 
een minimale inspanning. Deze
klachten bestaan onder ande-
re uit een verzwakt immuunsy-
steem, concentratie- en geheu-
genproblemen, pijn in spieren 
en gewrichten, slaapproblemen, 
duizeligheid, overgevoeligheid 
voor licht en geluid, hartkloppin-
gen en hoofd-, keel- en buikpijn.

Wereldwijd zijn er naar schat-
ting 17 miljoen mensen getroff en 
door de ziekte ME, waarvan al-
leen al in Nederland ruim 40.000. 
Deze patiënten zijn vaak niet in 
staat om te werken, naar school 
te gaan, sociale contacten te on-
derhouden of hobby’s uit te voe-
ren. De meest ernstig zieke ME-

patiënten zijn zelfs volledig bed-
legerig en onzichtbaar voor de 
buitenwereld.

Een actuele deelnemerslijst van 
blauw verlichte landmarks in Ne-
derland is te vinden op de social 
media-accounts van #VerlichtME 
(Facebook, Instragram, LinkedIn 
en Twitter).

Mensen kunnen de actie steu-
nen door op 12 mei van de deel-
nemende landmarks een foto te 
maken en deze op social media te 
delen met de volgende hashtags: 
#VerlichtME #12mei #WereldME-
dag #Holland #zorgbetervoor-
ME #LightUptheNight #May12th 
#MEawarenessDay #theNether-
lands #pwME #MyalgicE #Seve-
reME.
Twitter: @VerlichtME

Opening educatieve weertuin bij 
kinderboerderij ’ t Molentje
Heemstede - Op vrijdag 10 mei 
om 16.00 uur opent Nicole Mul-
der, wethouder duurzaamheid, 
een educatieve weertuin op het 
terrein van kinderboerderij ’t Mo-
lentje aan de Burgemeester Van 
Rappardlaan in Heemstede.
De weertuin bestaat uit een zon-
nebloem die letterlijk draait op 
zonne-energie, een fonteinfi ets 

waarmee bezoekers de hoogte 
van een door een zonnepaneel 
aangedreven fontein kunnen 
evenaren en een informatiekiosk 
met interessante weerweetjes.
Kinderen en hun ouders leren zo 
op speelse wijze over weer, kli-
maat en duurzaamheid. Het is de 
bedoeling dat de tuin in de ko-
mende jaren nog wordt uitge-

breid met andere weergerelateer-
de elementen.
De aanleg van de weertuin is mo-
gelijk gemaakt door acties en do-
naties van Stichting Vrienden Kin-
derboerderij Heemstede en di-
verse lokale ondernemers. Daar-
naast heeft een legaat van een 
betrokken inwoner aan de ge-
meente hieraan bijgedragen.

Als het over de Metropoolregio Amsterdam 
gaat, wat is dan de rode draad in het verhaal 
van een journalist, 3 burgemeesters uit de
regio, en een hoogleraar klinische neuro-
psychologie?

De journalist laat in zijn analyse zien dat de ge-
meenteraad van de gemeente Haarlemmer-
meer, onderdeel uitmakend van de MRA, over 
steeds meer zaken niets meer te zeggen heeft.
Als voorbeeld haalt de journalist aan dat, als 
het gaat over een HOV-project in de regio, niet 
de gemeente maar de provincie Noord-Hol-
land een bestemmingsplan gaat maken om 
deze busverbinding door Lisserbroek moge-
lijk te maken.

Dan het trio burgemeesters, die komen geza-
menlijk met de boodschap dat de gemeente 
Amsterdam steeds meer wil gaan bepalen wat 
er binnen het MRA-gebied moet gaan gebeu-
ren, als het gaat over het nog meer kunnen 
lokken van toeristen.

Dan als laatste, de hoogleraar klinische neu-
ropsychologie. Die beschrijft in haar boek dat 
mensen van huis uit, “intellectuele luibakken” 
zijn. Mensen hebben volgens haar namelijk de 
gewoonte als men iets herkent, hier niet meer 
verder over na te denken en het klakkeloos 
voor waar aan te nemen.

En hier komt mijn punt als het over de MRA 
gaat. Wat neem je als gemeenteraadslid voor 
waar aan? Is dat het herkennen van de ‘waar-

heid’ verteld door bestuurders binnen MRA-
gebied, die gezamenlijk hebben besloten hoe 
de toekomst hier in de regio eruit moet komen 
te zien. Die aan hun volksvertegenwoordigers 
steeds maar weer uitleggen dat, gemeenten 
zoals Heemstede en Bloemendaal, ambtelijk 
vooral meer moeten gaan samenwerken om-
dat dat eff ectiever zou zijn.

Of is het die andere ‘waarheid’, dat diezelfde 
bestuurders uit de regio, nauw samenwerken 
om er naar toe te werken, dat de verschillende 
gemeenteraden binnen Zuid-Kennemerland, 
zover gaan samenwerken/fuseren, als het gaat 
over toerisme, infrastructuur en vestigingsbe-
leid, dat ze hun bevoegdheden steeds meer 
overdragen aan samenwerkingsverbanden en 
overlegorganen, met als grote voordeel dat 
het in deze nieuwe vorm van ‘democratisch 
samenspel’, het voor Amsterdam eenvoudi-
ger wordt om meer invloed te krijgen binnen 
de Metropoolregio Amsterdam, dit omdat het 
doen van zaken nu eenmaal makkelijker gaat, 
als men met zo weinig mogelijk partijen aan 
tafel hoeft te gaan zitten.

De eerste ‘waarheid’ is de bekende. De twee-
de ‘waarheid’ blijft onbesproken. Het is aan de 
verschillende gemeenteraden in de regio, wel-
ke ‘waarheid’, met de daaraan verbonden con-
sequenties, men als ‘waarheid’ wil zien, en of 
men aan de bal wil blijven, of dat men liever 
buiten spel komt te staan. 

E. Geels, Heemstede

LEZERSPOST

Zet de gemeenteraad zichzelf buitenspel? 

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Wie weet wat dit is/was?
Heemstede - Een foto van een grijsgeëmailleerde bak die in 
vroeger tijd gebruikt werd voor iets dat momenteel erg in trek 
is. Letterlijk: de meeste mensen zijn er dol op. Een tipje van
de sluier: het woord ‘goud’ wordt vaak in verband gebracht.
Wie kent dit artikel dat allang uit de handel is genomen?
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Rembrandts Wereld te 
zien in Teylers Museum
Haarlem - In 2019 is het 350 jaar 
geleden dat Nederlands bekend-
ste kunstenaar,Rembrandt van 
Rijn (1606-1669), overleed. Ter 
ere hiervan organiseren tal van 
musea door heel Nederland ten-
toonstellingen over zijn leven 
en werk. Rembrandt is beroemd 
om zijn ongeëvenaarde weerga-
ve van mensen. Minder bekend is 
dat hij ook uitblonk in landschap-
pen en stadsgezichten. Teylers 
Museum bezit een zeer grote en 
belangrijke collectie etsen en te-
keningen van de meester en kiest 
voor een tentoonstelling met 
zijn bijzondere landschappen 

en (Amsterdamse) stadsgezich-
ten. In dit Rembrandt-jaar toont 
Teylers Museum uit eigen col-
lectie een vijftigtal van de mooi-
ste landschapsetsen en -tekenin-
gen van de meester en zijn leer-
lingen en vrienden. Het is de eni-
ge tentoonstelling in dit Rem-
brandt-jaar met de buitenwereld 
als hoofdonderwerp. 
De tentoonstelling Rembrandts 
Wereld is te zien van zaterdag 11 
mei t/m zondag 15 september in 
het Prentenkabinet van het mu-
seum. Teylers Museum, Spaarne 
16 in Haarlem. Meer informatie 
op: www.teylersmuseum.nl.

Rembrandt van Rijn – Gezicht op Amsterdam vanaf de Kadijk, 1640  (uit 
collectie Teylers Museum). 

Muziek en poëzie 
bij Zang en 

Vriendschap
Haarlem - Een ensemble 
van het Koninklijk Haar-
lems Mannenkoor Zang en 
Vriendschap zet samen met 
een groep dichters van De 
Haarlemse Dichtlijn op zon-
dag 12 mei de matinee op 
de planken van Gebouw 
Zang en Vriendschap, Jans-
straat 74 in Haarlem vanaf 
15.30 uur.
Met begeleiding van Len-
nie Kerkhoff  op piano en 
Eline Toebes op cello, wer-
ken hieraan nog speciaal 
mee het Vocaal Kwartet Lie-
ve Lust, tenor Joost van Vel-
zen en de dichter Sylvia Hu-
bers. De muzikale leiding is 
in handen van Arno Vree.
Het ensemble van het man-
nenkoor en het kwartet Lie-
ve Lust gaan vierstemmig 
zingen op muziek van onder 
andere de Haarlemse com-
ponisten Jan Mul, Albert de 
Klerk en Boudewijn de Groot 
en op teksten van onder 
meer Cees Buddingh, M. Va-
salis, Lennaert Nijgh en voor-
malig stadsdichter van Haar-
lem Sylvia Hubers. Voor di-
verse nummers zijn er nieu-
we composities gemaakt bij 
bestaande poëzieteksten of 
is er tekst geschreven bij be-
staande muziek.

In de zaal wordt handig ge-
bruik gemaakt van twee 
podia. De gezongen mu-
ziek op het ene podium 
wordt vlot afgewisseld met 
dichters van de Haarlem-
se Dichtlijn op het ande-
re podium. Er zijn nog en-
kele toegangskaarten be-
schikbaar. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal 
(let op: u kunt niet pinnen),
reserveren is aanbevolen op
info@zangenvriendschap.nl 
of telefonisch 06-83220460. 
Zaal open vanaf 15 uur.

Käthe op Moederdag live 
in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Ook deze maand 
op de 2e zondag van de maand 
weer een akoestische sessie in 
Café de 1ste Aanleg aan de Raad-
huisstraat 103 in Heemstede.

Käthe zingt op zondag 12 mei 
vanaf 17 uur Nederlandstalige 
jazz, begeleid door haar ‘Jazz en 
zo...’-combo. Jazzklassiekers, door 
haar ‘hertaald’ met stijl, klasse en 

taalgevoel en zo nu en dan bru-
taal of ondeugend. 
Käthe zingt en met haar war-
me stem zingt zij haar eigen Ne-
derlandstalige vertalingen van 
jazzklassiekers op ongedwongen 
wijze. Genieten op Moederdag, of 
je moeder nou 30, 50 of 80 is. 
Käthe zingt op de achtergrond, 
sfeerbepalend en stemming ver-
hogend.

Slotconcert ‘Nachtlicht’ 
van Podia Heemstede
Heemstede - Merel Vercam-
men (viool), Sterre Konijn (zang) 
en Mike Boddé (piano) bren-
gen zaterdag 11 mei in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede een theaterconcert.  
Deze drie ras musici hebben el-
kaar gevonden omdat zij gefas-
cineerd zijn door de ongrijpbare 
toestand van het niet helemaal 
wakker zijn; zij hebben daarom 
de handen ineengeslagen en de-
ze nieuwe voorstelling gemaakt 
over de staat tussen wakker en 
slaap. 
Zij geven met dit programma het 
ongrijpbare vorm en brengen 
een theaterconcert dat net zo di-

vers is als een droom: van myste-
rie tot nachtmerrie, van Debus-
sy tot improvisatie, van Bach tot
Nina Simone. Een wervelend pro-
gramma met Franse, Spaanse, 
Jazz en Zuid-Amerikaanse mu-
ziek en natuurlijk ‘nocturnes’:
de nachtmuziek uit de klassieke 
wereld.
Aanvang: 20.15 uur. Entree:
€ 19.50, Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn: 023 5483838, of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

NB: In verband met de Eats&Beats-
activiteiten op het Wilhelmina-
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plein is het niet mogelijk om op 
het plein te parkeren. Auto’s kun-
nen geparkeerd worden op het 
terrein van Meer en Bosch (Sein), 
ingang Achterweg 5. 

Met ‘the Beatles’ van Abbey Road 
naar Aerdenhout
Aerdenhout - Aanstaande zater-
dag 11 mei, om 15.30 uur, spelen 
Jaap Stork en Piet Hulsbos arran-
gementen van ‘the Beatles’ en ver-
telt Flip Hammann over de rijke 
geschiedenis van deze beroemde 
formatie. Bijna alle bekende num-
mers van the Beatles zijn gearran-
geerd voor vleugel, orgel, key-
board en harmonium. Zo is o.a. te 
horen ‘With a little help from my 
friends’ (arrangement door Jaap 
Stork voor quatre-mains vleugel, 
Jaap Stork/Piet Hulsbos’, ‘Yester-
day’( à la Mahler, keyboard Jaap 
Stork), ‘Penny Lane’ (vleugel/key-
board, Jaap Stork), ‘Strawberry 
Fields’ (harmonium, Piet Hulsbos) 
en ‘She’s leaving home’ (orgel, 
Piet Hulsbos). Een bijzondere uit-
voering die mag bogen op mooie 
improvisaties van de musici. U 
wordt meegenomen in een mu-

zikaal programma van ruim een 
uur; ‘It was 50 years ago today…’
Locatie:  Adventskerk, Leeuweri-

kenlaan 7 te Aerdenhout. Na af-
loop een goed glas wijn en een 
openschaal collecte. Toegang vrij.

Kunst op 
papier in de 
Kloostergangen
Haarlem - Gedurende de komen-
de voorjaarsweken exposeren 18 
beeldend kunstenaars van KZOD 
(Kunst Zij Ons Doel) in de Kloos-
tergangen van het Haarlemse 
Stadhuis, aan de Grote Markt 2 in 
Haarlem. Met werken onder een 
overkoepelend thema: Kunst op 
papier, een thema waarbij het ac-
cent duidelijk ligt op de onder-
grond van de kunstwerken. Pa-
pier fungeert immers al eeuwen 
als “drager” voor tekeningen en 
andere grafi sche uitingen. De 
werken lopen dan ook uiteen van 
zuiver fi guratief tot geheel ab-
stract. Vermeldingswaardig is de 
ontwikkeling in de papierkunst 
gedurende de afgelopen jaren, 
waarbij kunstwerken (veelal 3-di-

mensionaal), opgebouwd wor-
den uit papier. 
De exposerende kunstenaars zijn 
Mary Admiraal, Lucia Bezemer, 
Adriaan Brand, Rob van Bruggen, 
Trude Hol, Marja ten Hoorn, Mary 
Huijg, Francisca Janssen, Sam de 
Jongh, Coby Kluitman, Joke Kok-
kelkoren, An Luthart, Rosa Navar-
ro, Larissa Neslo, Jacqueline van 
Rosmalen, Marion Ruting, Ellen 
Wolff  en de onlangs overleden ke-
ramiste/schilderes Mieke Moster-
mans. Tijdens de opening draagt 
haar vriendin Sarah Maernhoudt 
een gedicht van Mieke voor. De 
expositie in De Kloostergangen 
(Grote Markt 2) is gedurende alle 
werkdagen (van 8-17 uur) te be-
zichtigen vanaf woensdag 8 mei 
t/m vrijdag 14 juni 2019. De ope-
ning vindt plaats op vrijdagmid-
dag 10 mei om 16 uur met mu-
zikale bijdrage van Nora Farkas 
viool) en Wim van Hattem (piano). 
Zie ook www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Werk van Francisca Janssen.Werk van Rob van Bruggen.High tea-concert ‘My Cup of Music’ 
door Harmonie St. Michaël
Heemstere - Op zondagmiddag 
19 mei trakteert Harmonie St. Mi-
chaël haar luisteraars op een High 
tea-concert met de titel ‘My Cup 
of Music’, in de Pinksterkerk aan 
Camplaan 18 in Heemstede. 

Een bovenal ‘smaakvol’ concert: 
deze middag staat niet alleen in 

het teken van luisteren maar ook 
proeven. Prikkel de zintuigen, 
droom weg onder het genot van 
een kopje thee met daarbij heer-
lijke versnaperingen. 
Harmonie St. Michaël brengt on-
der andere de volgende stukken 
ten gehore: God’s Country Rossa-
no Galante, Persian Dance no. 6 

Amir Molookpour , Gulliver’s Tra-
vels Bert Appermont. 
Kaarten (inclusief heerlijke hap-
jes): € 7.50 voor kinderen tot en 
met 12 jaar, € 10,- voor volwasse-
nen en kinderen vanaf 13 jaar en 
ouder.  Zaal open om 14.45 uur.
Meer informatie op:
www.stmichael-heemstede.nl.

Bijzondere toneelavond
door J.J. Cremer op komst
Haarlem - De letterlievende ver-
eniging J.J. Cremer is niet meer 
weg te denken uit de Haarlem-
se theatersc�ne. Een paar maal 
per jaar doen zij hun trouwe pu-
bliek versteld staan van hun artis-
tieke prestaties.  Het mogen dan 
amateurs zijn, het niveau ligt te-
gen dat van de professionals aan. 
Na maanden van voorbereiding 
kunnen de liefhebbers van toneel 
hun hart op 17,18 of 19 mei weer 
ophalen bij een klassiek meester-
werk van Tsjechov. Het stuk ‘Oom 
Wanja’ werd al in 1897 door Tsje-
chov geschreven, maar is an-
no 2019 nog steeds actueel. Het 
stuk wordt over de gehele we-
reld gespeeld. Regisseur Arnold 

Hemmel bewerkte ‘Oom Wanja’ 
voor het gezelschap van J.J. Cre-
mer. Het stuk heeft alles in zich. 
Van scherpzinnigheid, tot dui-
vels genoegen. Meedogenloos-
heid, erkenning en de hunkering 
naar liefde lopen in elkaar over. 
Hoofdpersoon Wanja woont en 
werkt op het familielandgoed sa-
men met zijn nichtje Sonja en zijn 
moeder. Kenmerkend is het har-
de werken en de alles overheer-
sende regelmaat. Alles krijgt een 
andere wending als de vader van 
Sonja, Professor Serebrjakov en 
zijn jongere vrouw Jelena, bij hen 
intrekken. Het leven van Wan-
ja, Sonja en moeder staat op zijn 
kop. De regelmaat verdwijnt uit 

hun bestaan en maakt plaats voor 
het verlies aan controle. Wanja 
wordt verliefd op Jelena en Son-
ja raakt hevig verliefd op huis-
vriend dokter Astov, die op zijn 
beurt meer gevoelens heeft voor 
Jelena. De enige aan wie alle peri-
kelen voorbij lijken te gaan is Ma-
ria, de moeder van Wanja. Uitein-
delijk barst de bom en bereikt de 
onderlinge spanning het kook-
punt. Het belooft weer een bij-
zondere voorstelling te worden. 

De voorstelling is te zien op 17 
en 18 mei in het knusse Haarlem-
merhout Theater, Van Oldenbar-
neveltlaan 17 in Haarlem. Aan-
vang van de voorstelling 20.15 
uur. Op 19 mei is er een matinee-
voorstelling, aanvang 14.30 uur. 
Kaarten via e-mail:
info@jjcremer.nl of 06-44776213.

Eric van Westerloo
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Kindertelefoon zoekt leden jongerenraad
Regio - De Kindertelefoon is de 
plek in Nederland waar kinderen 
en jongeren over alles kunnen 
praten.
De Kindertelefoon vindt het daar-
om belangrijk dat het nog meer 
van kinderen en jongeren zelf 
wordt. Daarom werken zij met 
een actieve jongerenraad en zijn 
zij op zoek naar nieuwe leden. De 
jongererenraad is in 2018 het le-
ven geroepen om De Kinderte-
lefoon te adviseren over wat er 
speelt bij jongeren.

De jongerenraad helpt De Kin-
dertelefoon om scherp te blijven 
op veranderende behoeftes en 

nieuwe trends, en zorgt voor blij-
vende aansluiting bij de leefwe-
reld van jongeren. 

Het profiel van een nieuw jonge-
renraadlid:
•  Je bent minimaal 12 en maxi-

maal 18 jaar oud 
•  Je bent niet bang om je mening 

te geven 
•  Je bent enthousiast, een door-

zetter en wilt graag iets beteke-
nen voor anderen 

•  Je kunt in het schooljaar 2019-
2020 vijf keer naar De Kinder-
telefoon komen (in Utrecht en 
Groningen. Reiskosten worden 
vergoed.) 

•  Je kunt aanwezig zijn bij de se-
lectiedag op woensdagmiddag 
12 juni in Utrecht.

De nieuwe deelnemers staat een 
gevarieerd takenpakket te wach-
ten: van vloggen, brainstormen 
met vrijwilligers, medewerkers en 
de directeur-bestuurder, tot het 
volgen van workshops en het ver-
tegenwoordigen van De Kinder-
telefoon tijdens evenementen. 

Interesse?
Aanmelden voor de jongeren-
raad kan tot en met zondag 26 
mei via www.kindertelefoon.nl/
jongerenraad.

Foto: H. Vochteloo

Hospice Haarlem bestaat 30 jaar
Haarlem - De Stichting Hospice 
Groep Haarlem e.o. bestaat dit 
jaar 30 jaar en viert dit jubileum 
op maandag 27 mei aanstaande 
met vrijwilligers, relaties en be-
langstellenden in de Kleine Zaal 
van de Philharmonie, Lange Be-
gijnestraat 11 in Haarlem.

Het Hospice Huis Haarlem is het 
op één na oudste hospice in Ne-
derland. In de afgelopen dertig 
jaar het hospice, bij mensen thuis 
en in het Hospice Huis, duizenden 
terminaal zieke mensen en hun 
naasten ondersteund.

Begonnen met de pioniers van 
het eerste uur is de organisatie 
gegroeid naar de krachtige ge-
specialiseerde vrijwilligersorga-

nisatie van dit moment, met ruim 
honderd actieve vrijwilligers. 

Meer informatie op:
https://hospicehaarlemeo.nl/.

15de editie maatschappelijke Beursvloer Haarlem
Diewertje lok en Doll  elle eur 
spreekstalmeesters
Haarlem - Op donderdag 6 ju-
ni vindt in de Philharmonie, Lan-
ge Begijnestraat 11 in Haarlem de 
15de editie van  de maatschappe-
lijke beursvloer plaats.  Dit is een 
ontmoetingsplaats en het net-
werk waar bedrijven en maat-
schappelijke organisaties met el-
kaar in verbinding komen. 

Beide partijen komen samen op 
de Beursvloer en zodra de gong 
heeft geklonken brengen hoek-
mannen verschillende partijen 
bij elkaar, matches worden ge-
maakt en door de notaris be-
krachtigd.
Het draait om vraag en aanbod 
met gesloten beurzen, dus er zit-

ten geen kosten aan verbonden.  
Dieuwertje Blok en Dolly Belle-
fleur zijn wederom de spreekstal-
meesters. Van 15.45 tot 17.30 uur.

Ga voor alle informatie, het pro-
gramma en aanmelden naar:
bedrijfensamenleving.nl > pro-
jecten > beursvloer.

Dieuwertje Blok en Dolly Belle�eur presenteren de Beursvloer Haarlem.

In gesprek over eenzaamheid
Hillegom - De Bibliotheek Hille-
gom organiseert op woensdag 
22 mei van 19 tot 21 uur in sa-
menwerking met Welzijnskom-
pas Hillegom-Lisse, een Dialoog-
tafel over eenzaamheid en ont-
moeting.
Bij een Dialoogtafel komen men-
sen samen en wisselen in een 
groep van 8 tot 12 personen er-
varingen uit aan de hand van een 
thema. Dit jaar is het thema ‘El-

kaar zien’. Je bent van harte uit-
genodigd om met andere orga-
nisaties en bewoners van Hille-
gom in de Bibliotheek Hillegom 
(Sportlaan 1) in gesprek te gaan 
over eenzaamheid én ontmoe-
ting. Heb jij ideeën om ontmoe-
ting in jouw omgeving te stimu-
leren, schuif dan zeker aan.
Reserveer een gratis kaartje 
online via:www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Beginselen 
programmeren 
voor kinderen
Haarlem - Kom woensdag 15 
mei van 15 – 16 uur luisteren 
naar het spannende en avon-
tuurlijke verhaal van Ruby. Al 
luisterend leer je hoe je gro-
te problemen opdeelt in klei-
ne problemen, patronen her-
kent, stap- voor- stap plannen 
maakt en op een andere ma-
nier gaat denken. Als het ver-
haal uit is, ga je zelf aan de 
slag.

Kinderen van 5 tot en met
8 jaar zijn van harte welkom 
in de Bibliotheek Haarlem-
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 
2).
De toegang is gratis, maar be-
stel wel een kaartje via:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Heemstede - Na een misverstand de vorige keer, 
komt op woensdagmiddag 15 mei de heer Mart 
Vester met tips voor balkonplanten bij ‘Vrouwen 
van Nu, afdeling Heemstede.

Hij neemt ook planten mee. De middag vindt 

plaats bij WIJ Heemstede, Herenweg 96. Aan-
vang 14 uur.
Dit is de laatste bijeenkomst van het seizoen, 
maar in de zomer zijn er ook nog activiteiten.
Zie hiervoor:
www.Vrouwenvannu/heemstede.nl.

ips voor balkonplanten bij Vrouwen van Nu

Workshop iPhone Seniorweb
Heemstede - Op woensdag 15 
mei vindt er een workshop van 
Seniorweb plaats. In deze work-
shop leert u omgaan met de iP-
hone. Alles om de basis van dit 
apparaat onder de knie te krij-
gen, komt aan bod. Berichten ver-
sturen, bellen, e-mailen, surfen 
op internet en apps gebruiken of 

downloaden. Ervaringsdeskundi-
gen geven deze workshop bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op woens-
dag 15 mei van 10-12 uur. De kos-
ten zijn € 5,-. 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.

iografische muziekfilm in de Luifel
Heemstede - Op woensdag 
15 mei draait in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemste-
de een biografische muziek-

film uit 2018. De filmduur is: 
134 min. Voor meer informa-
tie over deze film kunt u bellen 
met: 023-548 38 28. Reserveren 

kan via: www.wijheemstede.nl 
of telefonisch van ma t/m do tus-
sen 9-16 uur en op vrij tussen 
9-13 uur: tel.: 548 38 28.

Kinderdisco 
Tropisch
Heemstede - Op vrijdag 17 mei 
alweer de laatste kinderdisco van 
dit seizoen, in de Luifel Herenweg 
96 in Heemstede. Een dj zorgt 
met zijn muziek dat alle kinderen 
lekker kunnen dansen en sprin-
gen. Meestal doen we ook een 
danswedstrijdje of gaan we lim-
bo-dansen. Je mag verkleed ko-
men in het thema Tropisch, maar 
het hoeft natuurlijk niet.
Bij binnenkomst worden de naam 
en het telefoonnummer van het 
kind genoteerd, zodat ouders 
hun kind zorgeloos kunnen ach-
terlaten en eventueel intussen in 
de foyer een kopje koffie drinken. 
De disco is van 19.00-21.00 uur en 
kost 3 euro inclusief snoep en 2 li-
mo. Opgeven is niet nodig.

Hoge energierekening 
voor inwoners Heemstede
Heemstede - Inwoners van de ge-
meente Heemstede betalen flink 
voor hun gas en stroom, zo blijkt 
uit gegevens van Rijkswaterstaat 
en de Klimaatmonitor. Een ge-
middeld huishouden in Heemste-
de maakte in 2017 maandelijks 
ruim €134 over aan de energiele-
verancier. In 2019 loopt dit op tot 
liefst €174. Dat is fors meer dan 
de landelijke gemiddelde ener-
gierekening van €165,-. 

De hoge energierekening komt 
tot stand door een relatief hoog 
energieverbruik. Een gemiddeld 
gezin in Heemstede stookt jaar-
lijks 1640 M3 gas en verbruikt 

2990 kWh stroom. Het gemiddel-
de verbruik in Nederland ligt op 
1240 M3 gas en 2860 kWh stroom 
per huishouden. Het relatief ho-
ge energieverbruik in Heemstede 
kan verschillende oorzaken heb-
ben. Denk aan de aanwezigheid 
van grotere woningen, grotere 
huishoudens en een relatief laag 
gebruik van duurzame energie-
bronnen zoals warmtepompen 
en zonnepanelen, zo stelt www.
energiehunter.nl.

Hoewel de energierekening van 
gezinnen in Heemstede flink is 
gedaald tussen 2010 tot 2017 
(van €2017 naar €1613) gaan we 

de komende jaren weer fors meer 
betalen voor gas en stroom. De 
gemiddelde energiekosten stij-
gen in 2019 naar ruim €174 per 
maand, een stijging van ruim 
30% ten opzichte van 2017. De-
ze prijsstijging wordt veroorzaakt 
door hogere belastingen op ener-
gie, en doordat energieleveran-
ciers meer rekenen voor levering 
van gas en stroom. 
Inwoners in Heemstede maken 
steeds meer gebruik van duurza-
me energie. Op dit moment zijn 
er 667 geregistreerde zonnepa-
nelen installaties in de gemeente. 
Dat is een flinke toename ten op-
zichte van 2010, toen er nog maar 
122 woningen met zonnepa-
nelen waren geregistreerd. Me-
de door subsidies en de gunsti-
ge salderingsregeling wordt ver-
wacht dat het aantal installaties 
verder zal toenemen.
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VoorjaarRun met clinic
Marcel Klarenbeek
Heemstede - Het is lente en lek-
ker lang licht. Tijd om met zijn al-
leneen rondje te gaan hardlopen.
Lopers Company by Enno organi-
seert daarom de 1e VoorjaarRun 
op vrijdag 10 mei. Een loopje van 
ca. 7 km, waaraan iedereen die 
een half uur kan hardlopen mee 
kan doen. De start is om 19 uur ui-
teraard vanuit het Runninghouse 
in de winkel op de Binnenweg 35 
in Heemstede. Voormalig Neder-

lands kampioen en Olympisch 
sprinter Marcel Klarenbeek geeft 
onderweg een korte loopclinic.
Er zijn schoenen van Asics aan-
wezig die je kunt proberen als je 
dat wilt. Na afl oop is er voor elke 
loper een leuk presentje. Deelna-
me is gratis.
Voor meer info stuur je een e-mail
naar info@loperscompanyheem-
stede. nl, bel je naar 023-2003323
of loop je binnen in de winkel.

Van Streekmarkt van
11 mei ook online
Heemstede - Op zaterdag 11 mei 
vindt weer een Van Streekmarkt 
plaats bij De Dinkelhoeve, He-
renweg 61 in Heemstede. Van 12 
tot 16 uur zijn lokale producen-
ten aanwezig met hun (h)eerlij-
ke producten. Denk hierbij aan 
zuivel, brood, groenten, vlees en 
verrassende producten als pinda-
kaas, chocopasta en sambal. Alles 
uit de buurt, alles geproduceerd 
met hart voor mens, dier en pla-
neet. 
De producenten zijn verenigd in 
het collectief Van Streek, dat weer 
onder de paraplu van lokale coö-

peratie HeemSteeds Duurzamer 
hangt. Van Streek heeft recent 
een gift ontvangen van het Rabo-
bank Ondernemers Impuls. Hier-
mee proberen zij naast de ver-
koop op markten en in de win-
kel aan de Herenweg, ook onli-
ne verkoop te stimuleren. Want 
hoe makkelijk is dat? Echt, lokaal 
en lekker eten online bestellen en 
zelf ophalen of thuis laten bezor-
gen? Bij Van Streek kan het. Pro-
beer het eens, meld je aan voor 
de nieuwsbrief en steun de loka-
le economie. Meer informatie op: 
www.vanstreek.nl.

Heemstede – Heel af en toe heb ik 
een nare droom. Ik zit dan (weer) op 
school met alle vervelende gevoelens 
die daarbij hoorden. Zoals: met drie 
bussen naar het oude schoolgebouw in 
Amsterdam met zijn vele, overvolle, ru-
moerige klaslokalen. Veel trappen ook 
en dat terwijl ik in het tweede jaar met 
krukken liep omdat ik mijn been had 
gebroken. Andere ‘problemen’ die ik 
met school associeerde: Hoor ik er wel 
bij? Ik wou dat die leuke jongen eens 
mijn kant uitkeek en ohja, hoe kom ik 
door die berg huiswerk heen?!

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Heemstede – Heel af en toe heb ik Heemstede – Heel af en toe heb ik 

HJF
Huiswerkbegeleiding

Ik moest hier allemaal aan denken toen ik de mooie Pinkster-
kerk inwandelde. In het prachtige gebouw aan de Camplaan,
daterend van 1957 en inmiddels een Rijksmonument, is HJF Huis-
werkbegeleiding gevestigd. 
Na afl oop van het gesprek met oprichtster Hedwig Jurrius dacht 
ik weer aan het schoolleven van pakweg 35 jaar geleden. Nu veel 
positiever maar ook met de gedachte aan een beetje een gemis-
te kans: ik had meer aandacht aan mijn huiswerk moeten geven. 
Maar ja, huiswerkbegeleiding was in ‘mijn tijd’ nog niet in zwang.
De kinderen die zich bij Hedwig melden hebben moeite met hun 
huiswerk. Of de discipline ontbreekt of er zijn andere oorzaken 
waardoor het kind moeilijk mee komt in de lessen. “Het eer-
ste dat ik altijd vraag is: Waar kunnen we je bij helpen? Het kan 
namelijk ook zijn dat een scholier dyslectisch is of bijles nodig 
heeft. In dat geval worden ze doorverwezen naar studenten die 
hier bijles geven of naar Christine Käller, een remedial teacher”, 
legt Hedwig uit.
Zij begon zes jaar geleden met het verzorgen van huiswerkbe-
geleiding. Het is niet altijd een kwestie van te weinig discipline 
dat kinderen ‘er met de pet naar gooien’. Hedwig vertelt dat er 
diverse factoren zijn die bepalen of een kind goed meekomt op 
school. Zij weet met ervaring en kunde, maar ook een fi jne omge-
ving mét kop thee (kinderen drinken hier doorgaans geen koffi e) 
de jongens en meisjes te motiveren. Op zo’n manier dat leren en 
huiswerk maken bijna leuk wordt, in elk geval geen onoverkome-
lijke hindernis is. Samen naar de opgaven kijken, begrijpend le-
zen en overhoren behoren tot de vaste werkzaamheden. Niet on-
belangrijk: Hedwig helpt ook met het maken van een planning. 
De taak van de docent neemt zij echter nooit over. “Het is hier 
geen school, de prestaties moeten van de kinderen zelf komen. 
Maar ik help hen goed beslagen ten ijs te komen.”
De leerlingen komen zo’n 3 à 4 keer in de week, na school. Zij 
gaan aan tafels zitten die zijn voorzien van een bontgekleurd 
kleed. De grote ruimte, in de avonduren dienstdoende als repe-
titieruimte voor orkesten, biedt rust. Het prachtige mozaïek, ge-

vormd in de glas-in-betonramen, 
zorgt voor een kleurrijk schouw-
spel. 
Prima omgeving om aan je huis-
werk te werken. 
(Mijn dromen over school zijn 
voortaan gelardeerd met kleur en 
misschien wat orkestmuziek).

HJF Huiswerkbegeleiding,
06-46577776 en
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl

Joke van der Zee

 Niet altĳ d een kwestie van te weinig discipline

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

Heemstede
Zandvoortselaan 16-18

Zandvoortselaan 16-18 • Heemstede 
heemstede@ekoplaza.nl

DE 100% BIOLOGISCHE FAIRTRADE
SUPERMARKT

Heemstede - Natuurlijk kent u 
de Zandvoortselaan. U kunt er 
terecht voor dagelijkse bood-
schappen en benodigdheden. 
Verse kwaliteitsproducten 
zijn hier geen luxe maar de 
standaard: het moet écht 
goed zijn.
De winkels hebben ook een 
prachtige uitstraling, een 
feestje om langs te gaan 
(en ín te gaan uiteraard).
Je kunt vanuit Heemstede 
prima met de fi ets naar de 
winkels.

In de laan vindt u van aller-
lei ondernemers, fi nanciële 
adviseurs, een dierenartsen-

praktijk, een biologische super-
markt, kledingzaken maar ook 
gezellige horeca: heerlijk om uit 
te kiezen.

Wilt u als Zandvoortselaanon-
dernemer ook in beeld? Neem 
contact op via verkoop@heem-
steder.nl of bel 06-50284402.

Heemstede - Op het randje van 
Haarlem en Heemstede treff en 
de twee clubs, die G-voetbal van-
af het prille begin omarmen, el-
kaar. Altijd leuke en prettige wed-
strijden, waarbij HBC meestal aan 
het langste eind trekt. Dit seizoen 
staat HFC echter fi er bovenaan. 
De heenwedstrijd werd ook door 
HFC gewonnen door een eigen 
doelpunt van HBC vlak voor het 
eindsignaal. Beide teams zijn dus 
gebrand op een overwinning.

Coach George start, niet verras-
send, met zijn basisopstelling. 
Het begin is symptomatisch voor 
de rest van de wedstrijd: enerve-
rend. De eerste kans is voor HFC, 
maar het eerste doelpunt is voor 
HBC. Een corner van Jeroen wordt 
kunstig afgerond door Davy. En 
dan zijn er net twee minuten ge-
speeld. Dat belooft wat! HBC 
blijkt eff ectiever met de kansen 
om te gaan dan HFC. Martijn en 
Johan zijn beide centraal achter-
in geposteerd door de coach met 
de opdracht afwisselend mee 
te gaan met de aanval. Na een 
combinatie van Arjen en Martijn 
scoort de laatste via de binnen-
kant paal de belangrijke 2e. De 
aanvallen van zowel de Haarlem-
mers als de Heemstedenaren vol-
gen elkaar in rap tempo op. Een 
volgende corner van weer Jeroen 
landt precies op het hoofd van 
Arjen en dat betekent de rustge-
vende 0-3.
In de tweede helft heeft HFC het 
betere van het spel. Toch wordt 
het eerst nog 0-4 door een eigen 
doelpunt voor HFC het verdiende 
doelpunt scoort. Dat keeper Se-
bastiaan daarna HBC in zijn een-
tje overeind houdt, zegt genoeg. 
Met een verre uittrap weet hij 
zelfs Arjen nog in staat te stellen 
zijn 2e te maken. Uit een knappe 
actie weet HFC nog de 2-5 te sco-
ren, maar dan is het toch over.

HFC staat nog steeds op het rand-
je van het kampioenschap, maar 
HBC steekt zeer tevreden weer de 
grens over naar de thuisbasis.

Leo Holdorp

HFC G1 - HBC G1   2-5

Op het 
randje...

Leo de Vries van GSV krijgt
bridge-onderscheiding uitgereikt
Heemstede - Op 1 mei jl. heeft de 
Nederlandse Bridgebond Leo de 
Vries onderscheiden. 
Hij kreeg uit handen van Jan-
nie Willemsen, lid van het dis-
trict Kennemerland, een zoals dat 
heet een Kei voor zijn grote ver-
diensten voor de bridge bij GSV-
Heemstede.

Leo is medeoprichter van de 
woensdagmiddag geweest, is 
ruim 20 jaar bestuurslid bij sec-
tie Bridge, heeft de reglementen 
ontworpen, is ruim 25 jaar wed-
strijdleider en is een aantal jaren 
hoofd technische zaken bij sectie 
Bridge geweest. 
Tevens zat hij, voordat het com-
putertijdperk aanbrak, in de uitre-
kencommissie om alle uitslagen 
te totaliseren en te berekenen zo-
dat er een stand bekend werd.
Ook is Leo meer dan 20 jaar als ar-
biter actief bij sectie Bridge.

Leo, namens geheel sectie Bridge 
van harte gefeliciteerd met deze 
onderscheiding.

Bijvoorbeeld: EkoPlaza (nr. 16-18)

Hedwig (rechts) en Joke.
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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.

10 mei
  Mediaspreekuur. Iedere vrij-
dag, 14:00 - 15:30 uur. Gratis. 
Bibliotheek Heemstede.

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

  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.

10 en 11 mei
  Eats&Beats-festival. Wilhelmi-
naplein, Heemstede. Aanvang: 
vrijdag van 17-23 u. Zaterdag 
15- 23 u. Toegang gratis.

  Lezing over Water in Neder-
land (vr). Haarlemse Kenne-
merNatuurBibliotheek, Brou-
wersstraat 57 in Haarlem. 
Aanvang 20 u. Meer informa-
tie en aanmelden via www.
degroeneacademie.nl. Fiets-
excursie (za). Meer informa-
tie over fietstocht via tel.: 
023 – 5317756, of via info@
aardbalans.nl, www.aardba-
lans.nl.

17, 18 en 19 mei
  Toneelgroep J.J. Cremer speelt 
‘Oom Wanja’.  Haarlemmerhout 
Theater, Van Oldenbarnevelt-
laan 17 in Haarlem.  Aanvang 
(vr, za) 20.15 u. Zo, aanvang 
14.30 u. Kaarten via e-mail 
info @jjcremer.nl of 06-
44776213.

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.

  Van Streekmarkt De Dinkel-
hoeve. Herenweg 61, Heemste-
de. Van 12-16 u. Vrije toegang. 
Meer informatie op www. 
vanstreek.nl.

  Slotconcert ‘Nachtlicht’ van Po-
dia Heemstede. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 u. Entree: 
€ 19.50, Kaarten via: www. 
podiaheemstede.nl of via 023 
5483838, of aan de zaal.

  Met ‘the Beatles’ van Abbey 
Road naar Aerdenhout. Con-
cert en verhaal. Adventskerk, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerden-
hout. Aanvang 15.30 u. Vrije 
toegang.

11 en 12 mei
  Nationale Molendag. Diverse 
locaties, zie hiervoor www. 
molens.nl.

▲

18 mei
  Dienstenveiling in de Oude 
Kerk. Wilhelminaplein, Heem-
stede. Va 11-15 u. vrije toe-
gang.

18 en 19 mei
  Creatief Centrum Bennebroek 
houdt Open Dagen. CCB, lo-
catie Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Za 18 mei 
van 11–16 u. en zo 19 mei van 
12–16 uur.

25 mei
  De Arkgemeenschap houdt 
een Open dag. Tuinderij op 
de Dennenweg 2 en in haar 
Werkplaats aan de Krommel-
aan 4, Bloemendaal  Officiële 
opening rond 10.45 uur. Meer 
informatie op: https://www.
arkhaarlem.nl/.

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.

  Muziek en Poëzie bij Zang 
en Vriendschap. Jansstraat 
74,Haarlem. Vanaf 15.30, zaal 
open om 15 u. Kaarten à 15 eu-
ro aan de zaal (let op: u kunt 
niet pinnen), reserveren op in-
fo@zangenvriendschap.nl of 
tel.: 06-83220460.

  Käthe op Moederdag live. Café 
de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 
103, Heemstede. Vanaf 17 u. 
toegang vrij.

19 mei
  High tea-concert ‘My Cup 
of Music’ door Harmonie St. 
Michaël. Pinksterkerk, Camp-
laan 18, Heemstede. Aanvang 
15 u. Kaarten (inclusief heer-
lijke hapjes): € 7.50 voor kin-
deren t/m 12 jaar, € 10,- voor 
volwassenen.  Zaal open om 
14.45 uur.Meer informatie op: 
www.stmichael-heemstede.nl.

26 mei
  10.000 stappen wandeling (1,5 
tot 2 uur) Start: 10 u. vanaf het 
zwembad Groenendaal Plaza 
op de Sportparklaan in Heem-
stede.

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.

  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.

14 mei
  Presentatie restauratie en on-
derhoud beeldhouwwerken 
bij Van Den Eijnde-tentoon-
stelling. ABC Architectuur-
centrum, Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Aanvang 20 u. Deel-
nemersbijdrage: 2,50 voor le-
den van de HVH en de HVH-
B, niet leden: 3,50, mail naar: 
rj.pels2@quicknet.nl.

14, 21 en 28 mei
  3 avonddelen cursus luiste-
ren naar koormuziek. Doelen-
zaal, Bibliotheek Haarlem Cen-

trum, Gasthuisstraat 32, Haar-
lem. Van 20-22u.  Kosten: € 30,-; 
niet-leden € 40,-. Reserveren 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. 

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).

15 mei
  Tips voor balkonplanten bij 
‘Vrouwen van Nu’. WIJ Heem-
stede, Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang 14 u. Meer info: 
www.Vrouwenvannu/heem-
stede.nl.

  Beginselen programmeren 
voor kinderen. (5 t/m 8 jr.) Bi-
bliotheek Haarlem-Schalkwijk, 
Fie Carelsenplein 2, Haarlem. 
Gratis toegang, kaarten reser-
veren via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

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

  Lezing Ad Van Liempt bij Boek-
handel Blokker. Binnenweg 
138 in Heemstede. Aanvang 20 
u. Toegang: € 7,50. Reserveren 
via info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

22 mei
  Dialoogtafel over eenzaam-
heid. Bibliotheek Hillegom, 
Sportlaan 1, Hillegom. Van 19-
21 u. Gratis kaartje reserveren 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. 

TENTOONSTELLINGEN

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 14 juni
  Kunst op papier in de Klooster-
gangen. Grote Markt 2 in Haar-
lem. Op werkdagen van 8-17 
u. Vrije toegang. Zie ookwww.
kzod.nl en  www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel.

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

Kunstkring Heemstede presenteert 
seizoen met 42 juweeltjes
Heemstede - De nieuwe voorzit-
ter van de Heemsteedse Kunst-
kring, Dirk J. van der Spoel, ver-
welkomde vrijdagavond een vol-
le Burgerzaal om het program-
ma van de Kunstkring aan de le-
den te presenteren. Hij nam eerst 
afscheid van een theaterdirec-
teur die jarenlang in het presen-
tatieteam zat, Jaap Lampe van de 
Stadschouwburg en Philharmo-
nie. Jaap vond Scrooge nog altijd 
de leukste voorstelling, vooral de 
laatste met ruim 60 kinderen. Hij 
gaat het toneel weer opzoeken. 
Van der Spoel nam afscheid van 
hem met bloemen en wijn. 

De ‘zendelingen’ van de theaters 
die hun voorstellingen aanpre-
zen, waren Jacob Bron van Stad-
schouwburg Velsen, Ellen Witsen 
Elias van de Meerse, Laura Marcus 
van de Stadschouwburg en Phil-
harmonie Haarlem en Cathelijne 
Noorland namens Podia Heem-
stede in de Luifel en Oude Kerk, 
die tevens Adriaan Bruin, pro-

grammeur voor de Luifel, verte-
genwoordigde. 

Joop Kuik, bestuurslid Kunst-
kring, hield de voorzitter kort, 
want er moesten wel 42 voorstel-
lingen de revue passeren en zen-
delingen preken graag voor hun 
eigen parochie. Voorkeuren van 
het bestuur zijn: Karin Bloemen 
op 19 oktober in de Luifel en en-
kele zondagochtendconcerten in 
het Concertgebouw in Amster-
dam. Ellen Swart begeleidt u in 
de bus, comfortabel, zonder par-
keerperikelen. De schitterend uit-
gevoerde brochure vermeldt 42 
voorstellingen van de omringen-
de theaters. Geselecteerd uit ad-
viezen van professionals en de 
wensen van de leden en gesprek-
ken met diverse leden. Zoals top-
ballet van het Scapino Ballet zelfs 
tweemaal te zien, in oktober in 
Velsen en in februari in Haarlem. 
Hendrik Groen, gespeeld door 
jongeren, bezoekt Velsen in ja-
nuari. Zij laten de jonge mens in 

de oude zien. Brigitte Kaandorp 
bezoekt met haar oude ouders 
een tuincentrum. Pure hilariteit. 
Cathelijne speelt zelf piano met 
een strijkkwartet in ‘haar’ Oude 
Kerk in september. In de Meerse 
buigt Erik van Muiswinkel voor 
Drs. P. heel intiem, ironisch, ver-
warrend en om te huilen van het 
lachen. Twee koren met 200 zan-
gers en groot orkest brengen in 
november van Verdi de Messa 
da Requiem op een speciaal uit-
gebouwde podium in de Philhar-
monie een unieke uitvoering. Als 
lid van deze vereniging kunt u 
genieten van allerlei vormen van 
kunst en cultuur. Zo kunt u jaar-
lijks uw keuze maken uit een aan-
bod van ruim veertig voorstellin-
gen, variërend van toneel, dans 
en muziek tot cabaret.

Voor informatie en aanmelden 
kunt u mailen met: Secretariaat@
heemsteedsekunstkring.nl. 

Ton van den Brink

Dirk J. van der Spoel, Jacob Bron, Ellen Witsen Elias, Cathelijne Noorland en Laura Marcus.

Wethouder Struijf op 18 mei 
veilingmeester in de Oude Kerk
Heemstede - Wethouder Sjaak 
Struijf veilt zaterdag 18 mei van-
af 11 uur de eerste kavel op de 
dienstenveiling, een concert-
je bij u thuis met muziek uit ver-
schillende landen en wereldde-
len. De hoogste bieder is de ge-
lukkige. De veiling wordt georga-
niseerd door de Vrienden van de 
Oude Kerk te Heemstede en be-
gint om 11 uur tot rond 15 uur in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein. De opbrengst is bestemd 
voor een bijzonder cadeau ter ge-
legenheid van het 400-jarig be-
staan van de Oude Kerk. 
Er zijn zo’n 60 andere mooie aan-
biedingen zoals een weekend-
je weg met één overnachting in 
een huisje in Zeeland, een vaar-
tochtje op de Kagerplassen of 
een verjaardagstaart, geleverd 
op een voor u geschikte datum. 
Ook wordt er kunst en kitsch ge-
veild, zoals schilderijen, scheeps-
modellen en klokken. Zie voor 

meer informatie en de catalogus 
op  www.oudekerkheemstede.nl. 
Én er zijn kraampjes met brocan-
te spullen. Als u zelf nog iets in de 
kast of op zolder hebt liggen dat 
u te goed vindt om zomaar weg 
te doen, dan is het nog beperkt 
mogelijk om dat bij de Pauwehof 
af te leveren (vanaf 13 mei a.s. van 
10-12 uur). 
Ook voor de kinderen is er van al-

les te doen. Er is een rad van for-
tuin waar prijsjes mee te winnen 
zijn en er zijn nog meer leuke 
spelletjes. Ook voor de inwendige 
mens wordt gezorgd. Er is koffie 
en thee met zelf gebakken taart 
en er zijn broodjes te koop. Kort-
om, er is voor elk wat wils en het 
wordt een gezelllige boel die u 
niet mag missen. De veiling duurt 
tot 15 uur.

Lezing Ad Van Liempt bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Op woensdag-
avond 15 mei geeft Ad van 
Liempt een lezing over het boek 
over het boek: Gemmeker - Com-
mandant van Kamp Westerbork, 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Dit boek 
verscheen op 2 mei met de nodi-
ge aandacht in de pers: het nieu-
we boek van Ad van Liempt.
Albert Konrad Gemmeker, com-
mandant van Kamp Westerbork 
was verantwoordelijk voor de 

deportatie van meer dan tach-
tigduizend joden vanuit Wester-
bork naar de vernietigingskam-
pen. Meestal gaf hij persoonlijk, 
‘met een wenk met de hand’, het 
vertreksein voor de treinen.. Na 
de oorlog kreeg hij tien jaar. We-
gens goed gedrag was hij na zes 
jaar weer vrij: in 1951 was hij weer 
terug in zijn geboortestad Düs-
seldorf. SS-Obersturmführer Al-
bert Gemmeker was charmant. 
Ad van Liempt deed diepgaand 

onderzoek naar de ‘gentleman-
commandant’, van wiens reputa-
tie weinig overblijft.  Aanvang 20 
uur. Toegang: € 7,50. Reserveren 
gewenst via info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

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: 
Longfonds

Na de verkiezingen voor het Europees 
parlement op 23 mei gaan we stemmen tellen. 
De gemeente is op zoek naar extra tellers. 
Ben je 18 jaar of ouder en in de gelegenheid 
om vanaf 21.00 uur te tellen op één van de 
stembureaus? Meld je dan per e-mail aan via 
verkiezingen@heemstede.nl 
De vergoeding is € 25.

Wist u dat Meerlanden uw keuken- 
en tuinafval 100% recyclet tot 

maar liefst 6 nuttige producten: 
groengas, CO2, warmte, compost 

citrusbrandstof en water. Hoe 
zuiverder het opgehaalde GFT, 

hoe meer grondsto� en en energie 
Meerlanden kan maken.

Kijk voor meer informatie op 
www.meerlanden.nl/
circulaire-economie

Stemmentellers 
gezocht!

Nieuw beleid
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
Heemstede 2019
Op 19 maart 2019 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit programma 
treedt in werking op 8 mei 2019. Het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2018 
gemeente Heemstede is hiermee vervallen.

Beleid VTH
Op 2 april 2019 heeft het college het VTH-
Beleid Heemstede 2019-2022 en het 

Uitvoeringsprogramma VTH-taken Gemeente 
Heemstede 2019 vastgesteld. Beide treden 
in werking op 8 mei 2019. De Beleidsnota 
integrale handhaving gemeente Heemstede 
uit 2012 en de Doelstellingen / prioriteiten + 
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2017 zijn hiermee 
vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 146, het wijzigen van een pui 

bij een winkel, wabonummer 399927 , 
ontvangen 25 april 2019

- Binnenweg 146, het plaatsen van 
reclameborden, wabonummer 399972 , 
ontvangen 25 april 2019

- Von Brucken Focklaan 29, het plaatsen 
van een carport aan de zijkant van het 
huis (einde oprit), wabonummer 398488, 
ontvangen 22 april 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Dr. Schaepmanlaan 75, het plaatsen van 

een erker aan de voorzijde, wabonummer 
386812, verzonden 29 april 2019

- Glipper Dreef 32, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 381907, verzonden 3 mei 
2019

- Korhoenlaan 46, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 392354, verzonden 2 mei 
2019

- Provinciënlaan 5C42 en 5C43, het 
splitsen van een appartement in twee 
appartementen, wabonummer 396275, 
verzonden 29 april 2019

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 37, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 377892, ontvangen 6 maart 
2019

- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een 
extra raam in de voorgevel, wabonummer 
379454, ontvangen 10 maart 2019

- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van 
het dakterras van de bovenwoning, 
wabonummer 391097, ontvangen 4 april 
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 omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van 

het dakterras van de bovenwoning, 
wabonummer 391097, ontvangen 4 april 
2019

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

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor brandveilig gebruik
- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik 

Bosch en Hovenschool, wabonummer 
381962, ontvangen 14 maart 2019

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

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 5 maart 2019: I.J. Merkel, geboren 
 12-07-1999, Lucas van Leijdenlaan 14
- Per 19 maart 2019: A.E. Carreño Borray, 

geboren 21-05-1996, Reigerlaan 32 

Tegen deze besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van de bekendmaking hiervan bezwaar maken 
door het indienen van een bezwaarschrift bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Rechtbank te 
Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Handige app voor 
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat 
er een verbouwing in uw straat komt? Of dat 
uw buren een uitbouw gaat bouwen? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte 
blijven van de laatste bekendmakingen. 
Download de gratis app in de App Store 
(Apple) of Play Store (Android).

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



Lezing en fi etsexcursie over Water in Nederland
Haarlem - De KennemerNatuur-
Bibliotheek organiseert op vrij-
dag 10 mei een lezing over de 
Nederlandse waterbeheersing in 
verleden en toekomst. Aanslui-
tend is er op zaterdag 18 mei een 
� etsexcursie over water en water-
gebruik rond Haarlem.
De lezing begint om 20 uur en 
vindt plaats in de Haarlemse Ken-
nemerNatuurBibliotheek aan 
de Brouwersstraat 57 in Haar-
lem. Tijdens de lezing is de cen-
trale vraag: Hoe houden we dro-
ge voeten in een waterrijk land? 
In het verhaal komen zeespiegel-
stijging, toegenomen neerslag en 
dalend land nadrukkelijk aan de 
orde. Meer informatie en aanmel-
den via:
www.degroeneacademie.nl.
De � etsexcursie start op zaterdag 
18 mei om 9 uur en volgt de weg 
van het water. De tocht begint 
bovenop de zoetwaterbel van de 
jonge duinen en eindigt bij het 
boezemgemaal in Spaarndam. 
Onderweg is er aandacht voor 
voormalige blekerijen, bierbrou-
wers en buitenplaatsen. Ook de 

historische Haarlemse Beek komt 
tijdens de excursie aan bod. Daar-
naast wordt stilgestaan bij de ef-
fecten van klimaatverandering 
en de aanpassingen die daarvoor 
nodig zijn. De waterexcursie ver-

bindt daarmee verleden en he-
den met elkaar. 
Meer informatie over � etstocht 
via tel.: 023 – 5317756, of via
info@aardbalans.nl,
www.aardbalans.nl.

Gezicht op Grote Kerk met Catharijnebrug over het Spaarne ter hoog-
te van de Koudenhorn. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:
Catharijnebrug_en_Catarijnenpoort.jpg.

Nature Art Fair nieuwe kunstbeurs 
rond bloemen en natuur
Aalsmeer - In het weekend van 
18 en 19 mei 2019 wordt de eer-
ste Nature Art Fair gehouden, 
een nieuwe kunstbeurs rond het 
thema bloemen en natuur in de 
kunst. De beurs vindt plaats op 
het terrein van het Flower Art Mu-
seum in Aalsmeer.

Op de Nature Art Fair presenteren 
circa 40 kunstenaars hun werk 
met de natuur als uitgangspunt. 
Bloemen en planten, landschap-
pen en bossen vormen al eeu-
wenlang belangrijke inspiratie-
bronnen voor kunstenaars. Ook 
in de hedendaagse kunst is de na-
tuur alom aanwezig.

De kunstenaars presenteren zich 
in het beurspaviljoen op het ter-
rein van het museum. Al het ge-
toonde werk is te koop, de Natu-
re Art Fair is dan ook een ideaal 
moment om inspiratie op te doen 
voor wie op zoek is naar een mooi 
kunstwerk.

De meeste kunstenaars zijn zelf 
aanwezig en vertellen graag over 
hun werk. Beursbezoekers heb-
ben ook toegang tot het Flower 
Art Museum, waar momenteel 
drie tentoonstellingen lopen. Een 
deel van de hier getoonde kunst 
is eveneens beschikbaar voor ver-
koop.

De Nature Art Fair wordt zater-
dagochtend 18 mei geopend 
door mevr. Wilma Scheltema, 
wethouder van Cultuur van de 
Gemeente Aalsmeer. Gedurende 
het weekend zijn er diverse acti-
viteiten. Beursbezoekers kun al 
deze activiteiten gratis bezoeken.

De Nature Art Fair is zaterdag 
18 en zondag 19 mei, beide da-
gen van 11 - 18 uur. Entree is
€ 10,- p.p. (online voorverkoop
€ 7,50) en is inclusief museumtoe-
gang. Jeugd t/m 14 jaar gratis en-
tree. Het adres van het museum is 
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer
(tegenover de watertoren).
Meer informatie:
www.natureartfair.nl. 

Werk van Ineke Otte.

Werk van Chris Timmers.

Opvoedprogramma Home-Start 
opnieuw erkend door NJi
Haarlem - Het Nederlands Jeug-
dinstituut heeft Home-Start er-
kend als e� ectief programma 
voor opvoedondersteuning aan 
ouders met kinderen tot en met 
zes jaar. De preventieve aanpak 
van Home-Start staat nu in de da-
tabank E� ectieve Jeugdinterven-
ties en is voorzien van de op een 
na hoogste beoordelingsgraad: 
e� ectief volgens goede aanwij-
zingen.

Als lokale organisatie voelt 
Home-Start Haarlem zich hier-
door extra gemotiveerd in het ge-
ven van steun aan ouders bij de 
opvoeding van hun kinderen. 

De databank biedt informatie aan 
gemeenten en organisaties in de 
zorg voor jeugd die een goed 
programma zoeken voor vra-
gen en problemen die spelen bij 
jeugd en gezinnen. 

De afgegeven erkenning is in 
principe vijf jaar geldig. Na de zo-
mer start Home-Start samen met 
de Universiteit van Amsterdam 
nieuw onderzoek naar de e� ecti-
viteit van het programma voor de 
bredere doelgroep ouders met 
kinderen tot en met 17 jaar. 

Meer informatie op:
www.home-start.nl. Foto aangeleverd door Home-Start.

Drie jaar achtereen 
clubkampioen damesbridge

Bennebroek - Tijdens de slotdrive van de Dames Bridgeclub 
Bennebroek zijn Ada Lips en Tiny Molenaar voor het 3e achter-
een volgend jaar clubkampioenen geworden.

De Arkgemeenschap 
houdt een Open dag
Bloemendaal - De Arkgemeen-
schap regio Haarlem is een rela-
tief nieuwe partij in de wereld van 
de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De Ark 
bestaat uit een woonhuis en een 
werkplaats, waar mensen met en 
zonder verstandelijke beperking 
samenleven en werken. De Werk-
plaats is verbonden met Tuinderij 
De Ark, een tuin waar mensen uit 
de buurt gedurende het seizoen 
wekelijks hun eigen verse groen-
te kunnen oogsten. Zo brengt De 
Ark twee werelden bij elkaar.

Op zaterdag 25 mei houdt de Ark-
gemeenschap regio Haarlem een 
Open dag op haar Tuinderij op de 
Dennenweg 2 en in haar Werk-
plaats aan de Krommelaan 4, 
naast het woonhuis van De Ark in 
Bloemendaal. 

Om ca. 10.45 uur wordt het nieu-
we onderkomen van de Werk-
plaats o�  cieel geopend, in aan-
wezigheid van vertegenwoordi-
gers van fondsen, kerken en zor-
ginstellingen. Meer informatie 
op: https://www.arkhaarlem.nl/.

Oratoriumkoor 
geeft concert op 
Lentefestival
Bennebroek - Het  Oratorium-
koor Bennebroek organiseert sa-
men met de gemeente en an-
dere culturele ondernemers uit 
Bloemendaal, van vrijdag 17 tot 
en met zondag 19 mei de eerste 
editie van het Lentefestival Bloe-
mendaal. De meeste activiteiten 
zijn gratis te bezoeken. Oratori-
umkoor Bennebroek organiseert 
tijdens dit festival op zaterdag 18 
mei een klein concert om 16 uur 
in ’t Trefpunt, Akonietenplein 1 te 
Bennebroek. U kunt dit concert 
gratis bezoeken.
Er worden werken gezongen van 
G.F. Händel, G. Fauré, J. Rutter en 
G. Rosinni, o.l.v. dirigent; Frank 
Hameleers en pianist; Hans van 
Beelen.
Meer informatie en het hele pro-
gramma vindt u op: www.bloe-
mendaal.nl/lentefestival.

Nachtegalentocht 
langs het 
Visscherspad
Overveen - Op woensdag 15 mei 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een vogelexcursie in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Het is een � etstocht waar-
bij de focus ligt op het prachtige 
zangconcert van de nachtegalen.
Van begin april tot half juli laten 
zij zich de hele dag welluidend 
horen. Hun zang is dan ook vaak 
tot in de verre omtrek te beluis-
teren. Het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland staat landelijk aan 
de top als broedlocatie voor de-
ze zangvogels. Het meenemen 
van een verrekijker wordt aange-
raden. Vooraf aanmelden is ge-
wenst bij het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Deelname is gra-
tis. De groep verzamelt om 19.30 
uur bij de parkeerplaats van res-
taurant Kraantje Lek (Duinlust-
weg 22, Overveen). De excur-
sie duurt ongeveer 2 uur. Meer
informatie en aanmelden via
www.np-zuidkennemerland.nl of 
tel. 023-5411123. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 
6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 
behandelen. Het besluit blijft geldig totdat we op uw 
bezwaarschrift hebben beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 

dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

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




