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Met muzikale intermezzo’s en optredens 

Kunstbeurs, ontmoeting met 
Heemsteedse kunst(enaars)
Heemstede - Zestig ver-
halen, rechtstreeks uit het 
hart van de kunstenaars zelf, 
kunt u horen en beleven op 
de Kunstbeurs in het week-
end van 1,2 en 3 april in de 
sporthal van Sportplaza aan 
de Sportparklaan 16. Kom 
uw verhaal halen op de veel-
zijdige Kunstbeurs waar u 
kennis kunt maken met heel 
veel kunstuitingen. Schilde-
ren, beeldhouwen, fotogra-
fie, keramiek, edelsmeden, 
glaskunst, Japanse bloem-
sierkunst, 3D printing, mo-
de, video-animatie, instal-
latiekunst, gebracht door 
veel nieuwe gezichten. Ze-
ker de helft van de exposan-
ten is nieuw, maar u ziet ook 
veel bekende gezichten. De 
helft komt uit Heemstede. De 
beurs is georganiseerd door 
bekende Heemstedenaren 
of kunstenaars die werken 
in Heemstede, met Marjan 
Jaspers als voorzitter Mar-
jan Jaspers, Rian Peeperkorn, 
secretaris, Frans van Ooij-
en, penningmeester, Janine 
van der Kooij, vicesecreta-
ris en PR, Rosita van Winger-
den, bestuurslid, fondswer-
ving.  Albert Röllich, kunste-
naar en initiatiefnemer, be-
gon in 2013 samen met enkel 
Heemsteedse kunstenaars in 
de Pinksterkerk. Als start een 
uitstekende locatie, maar, 
zo bleek in volgende edities 
dat de ruimte wat krap werd 
en vorig jaar heel succesvol 

werd verplaatst naar de gro-
te sportzaal van Sportplaza 
Groenendaal waar zowel ex-
posanten als bezoekers de 
ruimte hebben. Nodig bij een 
groeiend aantal  bezoekers 
en deelnemers.

Kwaliteit boven kwantiteit
Professionele kunstenaars 
konden zich door middel van 
een open inschrijving aan-
melden voor deelname. De 
hoeveelheid aanvragen werd 
echter te groot, vandaar dat 
er om organisatorische rede-
nen een en ander veranderd 
is ten opzichte van voorgaan-
de jaren. Voor het eerst heeft 
een externe ballotagecom-
missie de nieuwe inschrijvin-
gen bekeken. Met verrassen-
de nieuwelingen in de Heem-
steedse kunstsfeer. Alle kun-
stenaars zijn aanwezig in hun 
stands, u kunt ze het kunst-
hemd van het lijf vragen. Ze 
willen zo graag hun verhaal 
kwijt. Voor de kinderen tus-
sen 5 en 12 jaar zijn er twee 
speurtochten. De opdracht is 
‘zoek dieren in schilderijen’, 
dwingt ze om naar details te 
kijken. Oudere kinderen kun-
nen speuren naar namen en 
lettercombinaties. Sponso-
ren uit het midden-en klein-
bedrijf uit Heemstede zorgen 
voor een presentje. De Heem-
steedse Kunstbeurs wordt 
mogelijk gemaakt door be-
kende bedrijven uit de regio, 
als de Ruigrokstichting, het 

Meerlandenfonds, Rabobank 
en vooral door de inzet van 
deelnemende kunstenaars 
die heel hard gewerkt heb-
ben bij de opbouw. Muzika-
le intermezzo’s en optredens 
wisselen de diversiteit van de 
kunstuitingen af. Troubadour 
Freddie Kuiper wandelt met 
accordeon tussen het pu-
bliek en zingt het Nederland-
se lied. Postbode/dichter/ 
muzikant P.M.Delèfre bezorgt 
post tijdens de beurs. Vraag 
hem een ansichtkaart, schrijf 
er een boodschap op aan ie-
mand op de beurs aanwezig, 
wijs die aan en de postbode 
bezorgt deze gratis. Opening 
van de Kunstbeurs is op vrij-
dag 1 april om 20.00 uur door 
de wethouder van Cultuur, 
Christa Kuiper, gevolgd door 
een muzikaal optreden van 
Jazzify. De openingstijden zijn 
vrijdag 1 april van 19.00 tot 
22.00 uur. Zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Gratis toe-
gankelijk. Het restaurant van 
Sportplaza is tijdens de beurs 
geopend voor een drankje 
en/of een lunch.
Ton van den Brink
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HALVE PRIJS
2e 500 gram

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Tuinproject 
‘Graag 

Gedaan!’
Heemstede - Bij het pro-
ject ‘Graag gedaan’ van 
WIJ Heemstede gaan 4 
leerlingen van College 
Hageveld op dinsdag 5 
en woensdag 6 april tui-
nen lente-klaar maken bij 
senioren die dit zelf niet 
meer kunnen, omdat het 
onderhoud van de tuin te 
zwaar wordt. De jongeren 
krijgen 2,5 uur per tuin. 
U moet zelf in het bezit 
zijn van goed tuingereed-
schap. Wilt u hulp bij het 
lente-klaar maken van uw 
tuin? Bel 023-5288510.

Oproep 
‘Stoottroepen’

Heemstede - Het militaire 
onderdeel ‘Stoottroepen’ is 
opgericht in 1946. De Stoot-
troepen zijn voortgekomen 
uit het Gewapend Verzet. Zij 
werden 21 september 1944 
opgericht in aanwezigheid 
van Prins Bernhard en maak-
ten gedurende het laatste 
oorlogsjaar tevens deel uit 
van de Binnenlandse Strijd-
krachten. Op 15 september 
2016 is er een grootse reünie. 
Was u daar ook bij? U kunt 
zich melden via:
www.stoottroepers.nl/viering 
‘70 jaar boss’.
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echter ondertekend te worden 
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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 3 april Pinkster-
kerk: 10u. ds. P.I.C. Terp-
stra, gezamenl.  dienst. 
Crèche tot 4 jr, Kinder An-
ders-dienst (4-10 jr). Spie-
geltent (10-12 jr).
De Kerk Draait Door (12-
15 jr)

www.pknheemstede.nl

Ook voor de Jan van Goy-
enstraat 9 maken we bij de 
toenfoto uit de jaren 30 ge-
bruik van het fotoboekje ‘75 
jaar Jan van Goyenstraat’. 
Hierop is weer duidelijk een 
woonhuis te zien, maar ook 
dit pand wordt in de loop der 
jaren een winkelpand.
Begin jaren 30 woont D.K. 
Semplonius op de Jan van 
Goyenstraat 9, op dat mo-
ment beeldhouwer van be-
roep. Op 29 september 1938 
lezen we dat (inmiddels) 
Kunsthandel D.K. Semploni-
us aangesloten is op de Rijk-
stelefoon met nummer 21708. 
De familie Semplonius heeft 
hier lang gewoond en ge-
werkt. In het Haarlems Dag-
blad van 5 augustus 1960 
is mevrouw Semplonius op 
zoek naar een werkster voor 
1 ochtend per week. Het is 
niet helemaal duidelijk of er 
destijds nog een kunsthan-
del is. Op 23 mei 1975 over-
leed Durk Klaas Semplonius 
en een aantal maanden later 
zijn vrouw, op 6 oktober 1975. 
Wat er daarna in het pand 
gezeten heeft, hopen we met 
de kennis van de lezers op 
te lossen. Met Google ko-
men we nog een tweetal be-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (17)

drijven tegen: E. van Dinter, 
groothandel en handelings-
bemiddeling in textiel e.d. en 
Stars en Stripes. In de bouw-
tekeningen van de gemeente 
Heemstede zien we In 1988 
een bouwvoorstel voor een 
schoonheidssalon van de zus 
van Yvonne van Gennip. Lang 
heeft ze daar niet gezeten.
Emel Mode BV (holding-
naam) handelend onder 
Kasim en Kasim Mode (fail-
liet verklaard op 7 december 
1911). Kasim was sinds ja-
nuari 1995 gevestigd aan de 
Jan van Goyenstraat. Bij de 
start is Kasim begonnen met 
exclusieve herenmode. Om-
dat de belangstelling hier-
voor toenam is de collectie 
uitgebreid tot een totaalpak-
ket aan damesmode. Eind ja-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 3 april 10.00 uur 
werelddienst
met dhr. Hans Luttik
‘Geloven in de Stad’

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 3 april, 10u. ds. 
P.I.C. Terpstra.                                                   
Gezamenlijke dienst in de 
Pinksterkerk in Heemste-
de.

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 3 april om 10:00 
uur, Ds. R. Holwerda uit 
Bennekom.
Na de dienst is er koffi e 
drinken in “Het Jagershuis”

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 6 april
Open deur, vanaf 10:30 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 3 april, aanvang 
10:00 uur. Voorganger de 
heer M. Padmos (Krimpen 
a/d IJssel)

www.adventskerk.com

ren 90 geeft Kasim Mode de 
opdracht voor het aanpassen 
van de winkelpui. Het pand 
heeft een tijdje leeg gestaan 
na het faillissement voordat 
eind januari 2013 Welldres-
sed van de broers Robert en 
Marc Luykx, gespecialiseerd 
in herenkleding, in de Jan 
van Goyenstraat 9 kwam. Ze 
kwamen van de Binnenweg.
Op de nu-foto van Harry Op-
heikens van maart 2016 zien 
we het verleden haast niet 

meer terug.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 9 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (re-
dactie van de Heemsteder).

Dansende 
dame maken
Heemstede - ‘Vrolijke vrou-
wenbeeldjes’ worden ge-
maakt van o.a. gipsverband. 
In 3 lessen bouwt u ‘de dame’ 
op vanuit basismaterialen. 

De materiaalkosten zijn 17,- 
euro. Meer info: http://www.
letscrea.nl. De cursus start 
op donderdag 14 april bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 9, Heemste-
de van 19.30 tot 22.00 uur. 
Opgeven via www.wijheem-
stede.nl of 023-5483828.
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Uitkomsten bezoekersenquête 
Binnenweg met opvallende uitkomsten
Heemstede - Onlangs gin-
gen lokale politici van Groen-
Links en PvdA de Binnenweg 
op en ondervroegen winke-
lend publiek over een aan-
tal aspecten van de Binnen-
weg als winkelstraat. Zij zijn 
de ‘gebruikers’ van de win-
kelstraat. In de Heemsteder 
van vorige week heeft u er al 
over kunnen lezen: in het ge-
heel wordt dit winkelgebied 
als zeer positief ervaren. Nog 
wat uitslagen op een rijtje.

Eenrichtingsverkeer
noordelijk deel
Maar liefst 88% van de on-
dervraagden staat achter 
het eenrichtingsverkeerbe-
sluit. De winkeliers bepleitte 
sterk het toestaan van twee-
richtingsverkeer. Het blijkt 
nu dat de bezoekers om re-
den van de veiligheid de si-
tuatie graag zo houden zoals 
die nu is. 

‘Nee’ tegen Vomar 
aan de Eikenlaan
Een ruime meerderheid van 
de geënquêteerden zegt 
geen behoefte te hebben 
aan een nieuwe Vomar. Maar 
liefst 65% van de bezoekers 
staat achter het collegebe-
sluit niet mee te werken aan 
een vestiging aan de Eiken-
laan. Daarnaast laat het 10% 
onverschillig of die er nu wel 
of niet komt. De overige 25% 
is voorstander of heeft geen 
mening.

Veiligheid
De veiligheid is een punt dat 

de nodige aandacht vraag. 
Bijna de helft van de bezoe-
kers was ooit betrokken bij 
een (bijna)ongeval of had 
iets zien gebeuren. Maatre-
gelen om de straat bijvoor-
beeld een dag(en), dagdelen 
of bepaalde uren af te sluiten 
vonden bij 31% van de men-
sen gehoor.

Ontwikkeling Binnendoor
70% procent van de onder-
vraagden ziet wel iets in het 
opwaarderen van de Binnen-
door en steunt de inspannin-
gen van het gemeentebe-
stuur hier iets aan te doen.

Er werden veel opmerkingen 
gemaakt over uiteenlopen-
de zaken. Zo wil een krap-
pe meerderheid de parkeer-
duur verlengen. Anderen vra-
gen om vrij parkeren. Vrij-

liggende fietspaden, ande-
re bestrating, de leegstand, 
of meer parkeerplaatsen net 
buiten het centrum werden 
genoemd. Een aantal men-
sen ergert zich aan de leeg-
stand terwijl anderen het he-
lemaal niets kan schelen. De 
te hoge huren werden ook 
genoemd, maar ook de vraag 
aan de politiek om eens be-
sluiten te nemen.
In mei valt de beslissing en 
oordeelt de raad over de 
plannen. In eerste instan-
tie wilde de raad vele wijzi-
gingen doorvoeren. Met de 
uitkomst van dit onderzoek 
hoeft het college vrijwel geen 
concessies te doen aan hun 
eerdere besluiten.
De hele enquête is na te le-
zen op de sites van de PvdA 
en GroenLinks.
Eric van Westerloo

“VVD, CDA en D66 vinden Vomar 
belangrijker dan burger”

Heemstede - Een aantal omwonenden aan 
de oostelijke kant van de Binnenweg heeft 
zich gevormd tot een groep die zich Buurt-
genoten Binnenweg Oost noemt. Met na-
me de ontwikkelingen rondom wel of geen 
komst van een nieuwe Vomar supermarkt 
houden de groep bezig. In een persbericht 
zegt de groep dat politieke partijen VVD, 
CDA en D66 een nieuwe Vomar belangrij-
ker vinden dan burgers. “De verkiezings-
uitslag is genegeerd”, aldus Buurtgenoten 
Binnenweg Oost. “Over de ruggen van de 
kiezers en bewoners poogden VVD, D66 en 
CDA wethouder Ates te bewegen draag-
vlak te creëren voor een vestiging van Vo-
mar in het gebied tussen Eikenlaan en Bin-
nenweg. Ze laten zich zo voor het karre-
tje spannen van projectontwikkelaar Hoor-
ne die ‘draagvlak signaleert’ in de gemeen-
teraad. Genoemde partijen gaan hiermee 
voorbij aan inwoners die tijdens de laatste 
verkiezingen overduidelijk hebben laten ho-
ren niet voor grootschalige ontwikkelingen 

te zijn in Heemstede. HBB werd de grootste 
partij met hun slogan ‘Geen mega Vomar 
in Heemstede’.” Meer dan 1000 tegenstem-
men voor een nieuwe Vomar werden ver-
zameld. Buurtgenoten onderstreept in hun 
betoog “dat raadsleden burgers dienen te 
vertegenwoordigen en niet moeten bepalen 
wat goed is voor de burger”. 
 
Verder geeft de groep in hun bericht aan 
dat Hoorne zich presenteert als ‘goede 
buur’ voor de direct-omwonenden en red-
der is van de Binnenweg (parkeergarage, 
‘wellicht’ Action in huidige Vomar) maar 
met geen woord rept over vermindering van 
het leefklimaat en veiligheid. De Buurtge-
noten adviseren Hoorne eerst zelf draagvlak 
te creëren alvorens gemeenteraad en wet-
houders dat doen. “De raad dient zich te re-
aliseren dat ze met de grillen van Hoorne 
het Paard van Troje voor haarzelf en de be-
woners in huis haalt in ruil voor vage belof-
ten”, aldus de Buurtgenoten.

Heemstede - Met de in 2006 
opgerichte stichting Buurt-
zorg boekt Jos de Blok groot 
succes.
In 2010 is  Buurtzorg  in 
Heemstede gekomen. Nu, 
zes  jaar later,  vervullen twee 
teams van (wijk-) verpleeg-
kundigen en ziekenverzor-
gers dagelijks belangrijke 
zorgtaken bij vele cliënten in 
Heemstede. Buurtzorg is zo-
wel overdag als ‘s avonds in 
touw; is in noodgevallen zelfs  
’s nachts bereikbaar.  Zij wer-
ken met kleine teams, met 
zoveel mogelijk vaste, ver-
trouwde gezichten om de on-
derlinge communicatie en 
efficiency te bevorderen. Het 
zijn de wijkzusters van vroe-
ger met de kennis van nu. Er 
wordt Buurtzorg plus gebo-
den. Dit houdt in dat wordt 
samengewerkt met een fy-
siotherapie, diëtiste en ergo-
therapie. Omdat Buurtzorg 
zelf zaken doet als planning 
en het aanvragen van indica-
ties kan zij de zorg efficiënt 
laten verlopen. Buurtzorg is 
24 uur per dag bereikbaar en 
de telefoon wordt opgeno-
men door dezelfde medewer-
ker als degene die ook bij u 
de zorg levert. Goed opgelei-
de zelfstandige verpleegkun-
digen leveren zorg. Zij kijken 
samen met u wat er aan zorg 
nodig is en zoeken samen 
met u en uw omgeving naar 
oplossingen.
Jos de Blok gaf elk team de 
mogelijkheid om een preven-
tieproject op te starten. As-
trid en Lex uit team Buurt-
zorg Heemstede 2 hebben 
in het teken van ‘wandelen 
in de natuur  is goed voor li-
chaam en geest’ voor een 
wandelclub gekozen. Steeds 
meer mensen sluiten zich 

hierbij aan. Op de foto ziet u 
een paar mensen uit de wan-
delgroep van team Heem-
stede 2. De groep is nu bijna 
een jaar actief. Iedereen kan 
op zijn eigen tempo lopen en 
meegaan wanneer hij wil. El-
ke donderdag trekt de wan-
delgroep voor een korte wan-
deling met aangepast tempo 
door de oase in Vogelenzang, 
als het weer het natuurlijk 
toe laat. De menselijke maat 
is leidend voor de cliënten en 
de medewerkers van Buurt-
zorg. Zij worden ondersteund 
door een praktisch en goed 
ontwikkeld automatiserings-
systeem. Dit scheelt een he-
leboel administratief werk.  
De tevredenheid van me-
dewerkers en cliënten is bij 
Buurtzorg hoog.
 
Team Buurtzorg Heemstede 2 
kan nog extra ondersteuning 
van een verpleegkundige ge-
bruiken. Gewerkt wordt nu 
met 7 teamleden en zij wil-
len graag naar 8 toe. Dus ben 
je ziekenverzorgende of ver-
pleegkundige en sta je achter 
het werken vanuit het Buurt-
zorgprincipe? Kom dan langs 
voor een kennismakingsge-
sprek.
 
Team Buurtzorg Heemstede 
1 is gevestigd aan het Wie-
kenplein 8A in Heemstede 
en bestaat uit Marjon, Mar-
rie, Karin, Marcel, Elisabeth, 
Guuske, Jacqueline, Debo-
rah en John. Informatie: 06-
51422332. 
Team Buurtzorg  Heemstede 
2 vindt u aan de Glipperweg 
53, Heemstede en wordt ge-
vormd door Astrid, Lex, Eline, 
Miriam, Richard, Gerda en 
Caroline.
Informatie: 06-12597663.

Buurtzorg bestaat 10 jaar

Team 2 kan nog versterking gebruiken
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Een brief van de postbode
Heeft u een sticker?

Als ik wijkbewoners in hun tuin tegenkom 
en de post geef, weet ik niet altijd uit mijn 
hoofd of ze ook de reclame willen. Ik vraag 
dan standaard: “Heeft u een sticker?” Soms 
zie ik aan hun gezichten dat het verband 
tussen hun sticker en mijn folders een ge-
dachtenstapje vergt; een rechtstreeks “Wilt 
u de reclame ook?” zou duidelijker zijn. Toch 
zeg ik dat zelden. De vraag zit blijkbaar vast 
in mijn brein. – Net als: “Bent u no. 18?” in 
plaats van “Woont u op no 18.” Heel incor-
rect. – Het voordeel van mijn omslachtige 
sticker-frasering is wel dat mensen (man-
nen!) dan niet direct zeggen “ Nee hoor, 
die reclame hoef ik niet.” Zodat hun vrouw 
het die week zonder AH-folder moet stel-
len. Want dat vindt die vrouw misschien he-
lemaal niet leuk. 
 Naar mannen die dat toch zeggen, luister ik 
dus ook gewoon niet. Een sticker kunnen ze 
van me krijgen. En dan netjes met hun vrouw 
overleggen en dan zie ik wel of die sticker 
ook daadwerkelijk verschijnt. Ik draag er al-
tijd een paar bij me, want in mijn wijk wordt 
veel verhuisd, en een nieuwe bewoner wil 
nou eenmaal soms een sticker. Of een an-
dere sticker. – Of geen sticker meer, maar 

dan halen ze 
die er zelf 
wel af. – En 
wat is dan 
handiger dan 
dat ik het 
ding direct 
tevoorschijn 
kan toveren. 
Toch? 
 Ik moet bekennen, ik doe dit nog niet zo 
lang. Vroeger verwees ik altijd naar de ge-
meente, en gaf ik daarnaast mijn eigen, zeer 
bruikbare, tip: plakt u gewoon een briefje 
op. Hoezo moeten we allemaal persé een 
sticker? Met een briefje kunt u zelfs nog uw 
eigen wensen kenbaar maken, bijv. ‘Graag 
alleen de AH-folder’. (Die bezorg ik name-
lijk, op verzoek, bij wel meer sticker-bezit-
ters.) 
Maar heeft u geen speciale wensen, en wilt 
u geen briefje maken – ‘hè bah, een brief-
je maken’ – dan heb ik voor u een sticker. 
Ziet u mij nooit? Dan moet u tóch een brief-
je maken. Dat u graag een sticker wilt. En 
dan krijgt u die van mij. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

 Ik moet bekennen, ik doe dit nog niet zo 

Discriminatiecijfers 2015 in Kennemerland: 
stijging moslimdiscriminatie
Regio - Onlangs publiceer-
de Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland de cijfers 
met de klachten over discri-
minatie die in 2015 zijn ge-
meld bij het bureau. Er kwa-
men 204 discriminatieklach-
ten binnen. De meeste ke-
ren kwamen klachten binnen 
na discriminatie op afkomst 
van mensen, daarna scoor-
de gediscrimineerd worden 
op gebied van godsdienst 
het hoogst, nog boven discri-
minatie op seksuele gericht-
heid. De meeste klachten zijn 
dus gerelateerd aan etnici-
teit of komaf (106). Een aan-
tal keer worden mensen be-
ledigd vanwege hun huids-
kleur. Hoewel veel in het 

nieuws in 2015, werd antise-
mitisme weinig gemeld (2). 

Wel kwamen er tien meldin-
gen binnen over bekladding 
met hakenkruisen op wil-
lekeurige objecten of mu-
ren. Opnieuw is er een stij-
ging van het aantal klachten 
op grond van godsdienst: van 
20 klachten in 2014 naar 24 
in 2015. Op één incident na 
gaat het allemaal om moslim-
discriminatie. De incidenten 
die gericht zijn tegen moslims 
speelden zich voorname-
lijk af in de openbare ruim-
te. Het betrof in zeven geval-
len vrouwen met een hoofd-
doek. Het bureau registreer-
de vijf keer stickeracties of 

spandoeken. Het aantal dis-
criminatieklachten op grond 
van (homo)seksuele gericht-
heid is met 19 klachten ge-
lijk gebleven, maar blijft rela-
tief gezien hoog. Het is opval-
lend dat vrijwel alle gemelde 
incidenten gericht zijn tegen 
homoseksuele mannen.  

Het aantal klachten over 
handicap/chronische ziekte 
is licht gestegen. De klach-
ten doen zich vooral voor op 
de arbeidsmarkt (werving en 
selectieprocedures) en in het 
onderwijs. Er is sprake van 
een sterke daling van het 
aantal klachten op grond van 
leeftijd en geslacht op de ar-
beidsmarkt. 

Lentecursus ‘Tekenen en Schilderen’
Heemstede – Op donder-
dag 14 april kun je starten 
met de cursus ‘Tekenen en 
Schilderen’ bij WIJ Heem-
stede.
In deze teken- en schil-
dercursus van Jeanette de 
Bruin gaat u met tekenen en 
schilderen bezig vanuit een 
stevige basis. Concrete en 
speelse opdrachten dagen 
u uit om te kijken naar kleur, 

vorm en ruimte en compo-
sitie. Uiteenlopende onder-
werpen zullen u de ruimte 
geven om met diverse stij-
len en technieken bezig te 
zijn en zo uw voorkeur uit te 
bouwen. 
De mogelijkheid bestaat om 
zowel naar opdracht te wer-
ken als eigen ideeën te ver-
wezenlijken. Er is veel aan-
dacht gericht op uw per-

soonlijke creatieve ontwik-
keling. U werkt met verschil-
lende materialen al naar ge-
lang het onderwerp.
De cursus wordt gegeven 
in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 9, Heemstede en 
start op op donderdag 14 
april van 13.00 tot 15.30 uur. 
Opgeven kan via www.wij-
heemstede.nl of telefonisch 
023-5483828.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
De geschiedenis van het 
Nederlandse woonhuis
Heemstede - Dinsdag 5 
april organiseert Trefpunt-
WIJ Heemstede een lezing 
over het Nederlandse woon-
huis. Aanvang is 14.00 uur en 
de entree bedraagt 4 euro.
Grote delen van Nederland 
hebben een slappe bodem en 
daarom lage huizen zodat er 
niet teveel gewicht werd ge-
plaatst. Afhankelijk van het 
materiaal dat verkrijgbaar 
was, werd het uiterlijk van 
een huis bepaald. Ook bepa-
lend waren goede aanvoer-
routes of de nabijheid van ri-
vieren. Internationaal gang-
bare stijlen zoals de Holland-
se renaissance en het classi-
cisme, werden door bekende 
stadsbouwmeesters verder 
ontwikkeld en vooral via de 

steden verspreid. U krijgt in-
zicht in de geschiedenis van 
Nederlandse woonhuizen in 
verschillende delen van ons 
land en in de achtereenvol-
gende stijlen.
Lidwien van Grieken is kunst-
historica en onder andere 
werkzaam bij de Vereniging 
Hendrick de Keyser. www.
hendrickdekeyser.nl.
Opgeven via (023) 548 38 28 
kies 1 of bij de receptie van 
de Luifel.
De volgende Trefpunt-WIJ 
Heemstede lezing is op dins-
dag 19 april met als onder-
werp ‘een rondje Algerijn-
se sahara, een gedurfde en 
avontuurlijke reis van Frank 
van den Berge’. U kunt al re-
serveren voor deze lezing.

Messiah van Händel door 
Oratoriumkoor Bennebroek
Regio - Woensdag 13 april 
kunt u luisteren naar de 
Messiah van G.F. Händel, uit-
gevoerd door Oratoriumkoor
Bennebroek. Locatie is de Jo-
zefkerk aan de Kerklaan 9 in 
Bennebroek. De aanvang is 
20.00 uur.
Een oratorium dat de fi guur 
van Christus als onderwerp 
heeft, maar zich in niets laat 
vergelijken met een ‘passion’. 
Hoewel Messiah geheel uit 
Bijbelteksten bestaat, is het 
van opzet een concertorato-
rium dat drie belangrijke sta-
dia beschrijft:
De profetieën van zijn komst 

- Geboorte Het offer - Krui-
siging, Opstanding, Hemel-
vaart De overwonnen dood 
- De betekenis daarvan voor 
gelovigen.
Natuurlijk zal het overbeken-
de Halleluia-koor niet ont-
breken! Kaarten (incl. pro-
gramma en pauzedrankje) á 
22,- euro (voorverkoop 20,- 
euro) zijn onder andere ver-
krijgbaar bij de leden van het 
koor, via: www.oratorium-
koorbennebroek.nl of Boek-
handel Readshop (voorheen 
Bruna) Zwarteweg 16. En 
voor aanvang bij de kassa in 
de St. Jozefkerk.

Heemstede - Vrijdag 8 april organiseert WIJ Heemstede 
voor haar koersbalclubs en enkele clubs uit de regio een 
koersbaltoernooi.
Koersbal lijkt op het Engelse ‘Lawn Bowls’ en het Fran-
se Jeu de Boules, maar wordt binnen gespeeld. De
bedoeling is om de speciale bal zo dicht mogelijk bij de 
zogenaamde ‘Jack’ (een klein wit balletje) te rollen ofwel 
te ‘koersen’. 

Als u dit spel eenmaal hebt gespeeld, kunt u het niet 
meer laten. Op de koersbalclubs van WIJ Heemstede is 
het ook altijd erg gezellig met elkaar.  
Is koersbal iets voor u?

U bent van harte welkom 
om deze sport eens van 
dichtbij te komen bekij-
ken op ons toernooi op 
vrijdag 8 april tussen 9.30 
- 15.30 uur in De Luifel. 
Herenweg 96, Heemste-
de. Voor meer informatie: 
023- 5283848.

Koersbaltoernooi
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‘Je eigen leven leiden’
Verhaallezing ‘Schijt aan dronken naatje’
Regio - Op zondagmid-
dag  3 april verzorgt Carmen 
de Haan de verhaallezing 
‘Schijt aan dronken naat-
je’: De beste manier om snel 
jezelf te zijn.
We  zijn allemaal van tijd tot 
tijd onzeker. Echt, allemaal. 
Dan voelen we ons kwets-
baar, verloren, incompetent 
en minder zelfverzekerd. 
Hoe je met dit ongemakke-
lijke gevoel om kunt gaan, 
is door oude ‘Tolteekse’ re-

cept voor geluk en innerlijke 
vrijheid toe te passen, waar-
door je ‘Schijt aan dronken 
Naatje’ krijgt, zoals het plat-
te Amsterdamse gezegde 
luidt en je totaal je eigen le-
ven kunt leven.
Belangstellenden zijn wel-
kom in het St. Raphaëlkerk-
je, Popellaan 1 te Bloemen-
daal. De lezing is van 14.00 
tot 16.00 uur. Bijdrage: 8,- 
euro. Meer weten? Kijk op:
www.carmendehaan.nl.

Heemstede - “Wij willen graag een huis kopen. De rente is 
laag, dus we willen nu toeslaan. We hebben ontdekt dat je 
toch echt een huis daadwerkelijk van binnen moet hebben 
gezien om het echt te kunnen beoordelen. Om snel veel 
huizen te bekijken, is de Open Huizen Route superhandig! 
In vier uur tijd kunnen we zeker zes huizen bekijken, die 
hoog op ons lijstje staan.” Een enthousiaste woningzoeker 
is hier aan het woord. Op zaterdag 2 april is er weer een 
landelijke Open Huizen Route. Huizenzoekers moeten zich 
snel kunnen oriënteren in het krapper wordende aanbod. 
ERA-makelaar van den Putten uit Heemstede legt uit waar-
om de Open Huizen Route zo handig is. “Een huis kun je 
fantastisch fotograferen, maar je moet het gezien hebben. 
De sfeer kun je niet fotograferen. De omgeving, de sfeer 
in de wijk - je moet het zelf beleven. ERA helpt daar te-
genwoordig kijkers mee door vrienden van de verkoper de 
kans te geven het huis te helpen typeren op era.nl. Niet-
temin raden wij geïnteresseerden steevast aan om overal 
zelf te gaan kijken. In de praktijk is dit tijdrovend. De verko-
pende makelaar moet erbij zijn, maar de verkoper juist niet. 
Zelf moet je ook uiteraard beschikbaar zijn. Het kost best 
veel tijd om al die agenda’s op korte termijn te coördine-
ren. Als het dan tegenvalt, is het zonde van ieders tijd. Ko-
pers kunnen niet eindeloos vrij nemen en de verkoper wil 
niet steeds zijn huis uit met kind en hond voor een bezich-
tiging die nergens toe leidt.” 

Hoe werkt het? 
Van den Putten: “De Open Huizen Route bundelt dat al-
lemaal samen op één dag. De eerstvolgende Open Hui-
zen Route wordt gehouden op zaterdag  2 april 2016. Tus-
sen 11.00 en 15.00 uur kan iedereen zonder afspraak aan-
bellen bij huizen die herkenbaar zijn aan het Open Huizen 
Route logo. Het idee is dat mensen kort even rondkijken en 
sfeer proeven. Valt het huis tegen, dan kan men omdraaien 
en naar het volgende adres gaan. Snel en makkelijk. Heeft 
men wel de klik met een huis? Dan wordt er met de ver-
kopende makelaar een vervolgafspraak gemaakt voor een 
uitgebreide bezichtiging op een latere datum. Veel mensen 
vinden zo hun volgende thuis!” 
Interesse of vragen? U bereikt ERA-makelaar van den Put-
ten via vandenputten@era.nl of maak een afspraak voor 
een gesprek op het kantoor aan de Bronsteeweg 45 te 
Heemstede om te zien wat ons kantoor voor u kan beteke-
nen bij verkoop, maar ook bij een aankoop. Telefoon: 023–
5285412.  Meer weten over de huizen die meedoen? Kijk 
op: www.vandenputten.com of www.era.nl. 
Tips voor Open Huizen Route bezoekers en verkopers staan 
op www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute. ERA-ma-
kelaars zijn in Nederland actief in zo’n 130 plaatsen, maar 
wereldwijd in meer dan 35 landen. Nederlandse ERA-ma-
kelaars zijn ook lid van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM). 

Zaterdag 2 april er op uit
Efficiënt bezichtigen tijdens 

Open Huizen Route

Jaarrond iets moois te zien
Nijssen tuin Heemstede zorgt voor 
natuurlijke aankleding Rotonde Herenweg
Heemstede - De rotonde die 
de Herenweg verbindt met 
de Geleerdenwijk enerzijds 
en de Kerklaan naar het cen-
trum anderzijds wordt groen 
en kleurig. Daarvoor tekent 
de Nijssen Tuin uit Heem-
stede die hier een mooie oa-
se van beplanting gaan ver-
zorgen. Afgelopen woens-
dag zijn de werkzaamheden 
daartoe al gestart. Een uitge-
kiende beplanting van diver-
se soorten gewassen moet 
het verkeersplein (Willem 
Alexanderplein) een aange-
name aanblik voor verkeers-
deelnemers gaan geven. Na-
tuurlijk is er kleur te zien 
maar ook groen (tevens win-
tergroen). Gezorgd wordt dat 
in alle seizoenen iets moois te 
zien is. Zo komen er groen-
blijvende heesters zoals de 
Choisya ternata ‘Aztec Pearl’. 
De Choisyia wordt in drie flin-
ke groepen geplant en vor-
men samen met de Euony-
mus de groenblijvende basis. 
Vanaf juni tot ver in de zomer 
bloeit Choisya met geurende 
witte bloemen en wordt druk 
bezocht door insecten. Jaar-
rond vormen de Koningslin-
de, de groenblijvende hees-
ters samen met de gras-
sen de basis van de beplan-
ting. Drie stevige wintergroe-
ne vlakken worden door de-
ze zeer betrouwbare Euony-
mus gevormd. Er is gekozen 
voor de zilverbonte vorm om-
dat dit goed combineert met 
de witbloeiende Dicentra en 
Choisya. Rondom het sier-
hek komt eerst een een me-
ter brede cirkel met grind. 
De cirkel wordt omzoomd en 
geaccentueerd door Teucri-
um, een wintergroene, goed 
droogtebestendige plant 
waar de bijen dol op zijn. 

Grassen komen er evenals 
vaste planten zoals de Gera-
nium ‘Rozanne’.

Er is geen betere manier om 
het voorjaar in te luiden dan 
met bloembollen. En als bol-
lenspecialist grijpt Nijssen 
Bulbs Heemstede de kans 
aan om dit zoveel mogelijk 
te tonen. Vanaf begin maart 
kleuren de witte Oosterse 
anemoontjes tezamen met de 
sneeuwroem. Narcissen zor-
gen voor kleur in het centrum 
van de rotonde. 

De beste resultaten met 
meerjarenbloei zijn bereikt 
met de tulpgroep Tulipa fos-
teriana. Bloeiend vanaf april 
op een hoogte van 30-40 cm. 
Lang genoeg om boven de 

opkomende vaste planten uit 
te komen. 

Al snel nemen de sieruien 
tussen de Persicaria de bol-
bloei over, snel vergezeld 
door de Crocosmia. Ook ane-
monen en allium zijn later te 
zien. 

Er is gekozen voor een zeer 
winterharde, niet kwetsbare 
beplanting, niet te veel soor-
ten maar voldoende variatie 
in kleur en textuur. 

De combinatie van planten in 
het hart van de rotonde is zo 
gekozen dat vanaf het voor-
jaar tot ver in de herfst een 
kleurrijk geheel is te zien. 

Vaste planten worden in een 
mix geplant. Zoals de Dicen-
tra spectabilis ‘Alba’, het wit-
te gebroken hartje dat vanaf 
april een bossige plant met 
fris groen blad vormt. Tege-
lijkertijd verschijnen de bloe-
men die tot eind juni aanhou-
den. Niet meer weg te denken 
is het gebruik van Geranium 
‘Rozanne’: een probleemloze 
langbloeiende ooievaarsbek. 
vanaf mei openen zich de 
schotelvormige blauwe bloe-
men, die evenals de Persica-
ria pas in november ophou-
den met bloeien. Speels tus-
sen deze planten is de He-
merocallis ‘Stella d’Oro’ een 
echte blikvanger. De grote 
lelieachtige bloemen combi-

neren goed met de bloemen 
van de Geranium. Het stevige 
grasachtige blad van de He-
merocallis ontluikt direct na 
de winter waardoor de plant 
al ruim voor de bloei aantrek-
kelijk is. Voor de herfst wor-
den de herfsttijlozen tussen 
de lagere vaste planten ge-
zet. In dat seizoen is de gera-
nium Rozanne zeker nog tot 
in november bloeiend te zien.  

Het winterbeeld wordt ge-
vormd door gewas dat groen 
blijft in dit seizoen en later 
de eerste ontluikende bol-
gewasjes zoals sneeuwroem. 
Dus krijgt Heemstede een 
verkeersplein waar jaarrond 
iets moois te zien is!
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Bezwaren op mozaïekgevel Thorbeckelaan
Heemstede - Afgelopen 
donderdag 17 maart was er 
een informatiebijeenkomst in 
De Princenhof over het pro-
ject ‘mozaïeken voor je wijk’. 
Bewoners van de stroken-
bouw Thorbeckelaan dach-
ten dat daar nog inspraak 
zou zijn over het initiatief 
om hun huizen te verfraai-
en. “Maar niets bleek minder 
waar, het besluit was al ge-
nomen, de spullen lagen al 
klaar”, aldus een van de wijk-
bewoners, Marga Webbe. Sa-
men met een aantal omwo-
nenden schreef zij een brief 
naar de krant waarin ze ken-
baar maken groot bezwaar te 
hebben tegen de gevolgde 
procedure.
Er in staat te lezen dat de 
betrokken bewoners van de 
hoekhuizen in het geheel niet 
zijn benaderd. “Op deze ma-
nier jaag je de bewoners te-
gen je in het harnas, in plaats 
van een draagvlak in de buurt 
te creëren”, zo zeggen de be-
zwaarmakers.
Verder in de brief is te lezen 
dat de grote cirkel die is ge-
pland naast het bestaan-
de reliëf wordt gehangen. 
“Buurtbewoner van het eer-
ste uur, Jan Schoo heeft nog 
mee gemetseld aan dit re-
liëf. Een reliëf dat in zijn hui-
dige vorm dus letterlijk en fi-
guurlijk over het hoofd ge-
zien wordt. Het is ontworpen 
door architect Plat en uitge-
voerd door aannemer Bak-
ker. Wat te denken van een 
mogelijk auteursrecht van 70 
jaar op dit ontwerp, dan kan 
er pas in 2023 iets aan de ge-
vel gewijzigd worden. Ont-
staan er geen problemen als 

er een dergelijk groot rond 
object naast het bestaan-
de reliëf gehangen wordt? Er 
wordt momenteel een kunst-
historisch onderzoek gedaan 
naar deze ontwerpen in de 
gevels. Wat mag wel of niet 
in dit kader toegevoegd wor-
den aan de muren? Zouden 
de stenen bijvoorbeeld ge-
kleurd kunnen worden? Alle-
maal vragen die eerst beant-
woord moeten worden, voor-
dat je aan de slag gaat”, vin-
den de bezwaarhebbers.
 Een aantal bewoners heeft 
via een buurt-enquête naar 
de mening van de direct-om-
wonenden gevraagd. “Het 
ontwerp van cirkels is veel te 
groot en passen niet bij de 
rechte, geometrische lijnen 
van de gevels”, kwam daar-
uit naar voren. “Veel mensen 
hebben zich niet gerealiseerd 
hoe groot een diameter van 
1,5 meter is. Pas toen dat op 
schaal zichtbaar werd in een 

foto, drong het door wat dit 
inhield. Alle bewoners die wij 
inmiddels gesproken hebben 
zijn tegen dit plan”, aldus het 
groepje.
Een aantal buurtbewoners 
was ook lid van de klank-
bordgroep, voor het riole-
ringsproject bij de Gemeen-
te van 2013-2015. “Daar heb-
ben wij diverse keren inge-
bracht, dat het leuk zou zijn 
om uit het potje ‘Buurtiniti-
atief’ iets te doen met kunst 
in de wijk. Keer op keer werd 
het verzoek om duidelijkheid 
te geven over het beschikba-
re budget afgewimpeld”, al-
dus het relaas. 
 Tot slot presenteren de brief-
schrijvers een tegenvoorstel: 
“Het liefst zouden we het be-
staande reliëf een kleur ge-
ven, waardoor deze vormen 
beter zichtbaar worden. Deze 
kleur verbindt dan de natuur-
vormen, zoals dieren en bloe-
men aan de andere kant van 
de gevel. Wij hebben daar-
voor een aantal ideeën uitge-
werkt en die voorgelegd aan 
de buurt. Daar is in de buurt 
heel enthousiast op gerea-
geerd.”
Volgens het groepje dreigt 
Elan Wonen nu de stekker uit 
het project te trekken door 
het wijkbudget niet beschik-
baar te stellen als de bewo-
nerscommissie en buurtbe-
woners niet op één lijn zit-
ten. “Wij betreuren dit uiter-
aard en hopen dat er een op-
lossing komt, waar de buurt-
bewoners zich ook in kunnen 
vinden”, aldus het gezamen-
lijke groepje Thorbeckelaan-
bewoners (nrs 99, 73, 95 en 
59).

Uit navraag blijkt dat de bak-
stenen niet van een kleur mo-
gen worden voorzien. Of er 
iets naast gehangen mag 
worden is ook nog de vraag, 
zo gaf een bestuurslid van de 
Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek aan.

Heemstede - Het 
moestuinseizoen 
gaat bijna weer be-
ginnen! 14 en 15 
april wordt er bij 
KIMT (Kom In Mijn 
Tuin) gestart met de 
kindertuinen, gene-
ratietuinen en min-
dervalidetuinen. De 
afgelopen 3 weken 
zijn diverse basis-
scholen in Heem-
stede en Benne-
broek bezocht door 
twee vrijwilligers 
van Kom In Mijn 
Tuin. Ze hebben uit-
gelegd wat het heb-
ben van een moes-
tuin inhoudt hoe-
veel plezier je kan hebben met het verbouwen, oogsten 
en eten van de biologische groenten. Zit jij in groep 5 t/
m8? Lijkt het je leuk om groenten en bloemen te kweken? 
Dat kan in je eigen tuintje van 10 bij 1 meter van april tot 
september wekelijks na schooltijd, een uur per week. On-
der begeleiding van vrijwilligers wordt op donderdag en 
vrijdagmiddag gezaaid, geplant, geschoffeld en geoogst! 
Je mag je eigen groenten en bloemen mee naar huis ne-
men.
Heeft u altijd al als ouder of grootouder met uw kinderen 
of uw kleinkinderen willen moestuinieren? Dat kan nu in 
een gezamenlijke tuin van 10 bij 1,50 meter. Na school-
tijd zorgt u wekelijks voor de moestuin van april tot sep-
tember, onder begeleiding van een tuinbegeleider. U en 
uw (klein)kind mogen de groenten en bloemen mee naar 
huis nemen. Er is ook een tuin voor mindervaliden. In 
Heemsteeds de eerste moestuin die geschikt is gemaakt 
voor rolstoelers en scootmobielers. Deze mindervaliden-
tuin is een tuintje op hoogte. U kunt groenten en kruiden 
verbouwen en mee naar huis nemen. U komt in contact 
met anderen en bent lekker bezig in de buitenlucht.
Kom in mijn tuin is gelegen in het Groenendaalse Bos, in-
gang Herenweg tegenover het Manpad. Aanmelden via 
www.kominmijntuin.com of opgeven bij Mik van de Bor 
via 023-5282651. Kindertuinen en Generatietuinen zijn 
geopend donderdag en vrijdag van 16.00 uur tot 17.00 
uur. Er zijn nog enkele plekken vrij maar vol=vol!

Seizoen moestuinen KIMT 
begint half april

Een boom adopteren?
Het kan op de Vrijheidsdreef
Heemstede - Met tegenzin 
besloot de gemeenteraad in 
september 2015 om de mo-
numentale kastanjebomen 
langs de Vrijheidsdreef te 
kappen. De reden was dat de 
bomen ernstig waren aan-
getrast door een bloeding-
ziekte. Takken braken spon-
taan af en vormden een ge-
vaar voor wandelaars en het 
verkeer. De bomen stammen 
uit 1913 en bepaalden een 
eeuw lang het beeld van de-
ze prachtige laan.

Een deel van de bomen is al 
gerooid, de rest volgt bin-
nenkort. Om de laan weer 
een monumentaal uiterlijk 
te geven worden nieuwe bo-
men gepland. Kastanjes zul-
len het niet meer worden 
met het oog op de nog al-

tijd voortwoekerende ziekte. 
Beuken- of lindebomen kun-
nen in de ogen van het colle-
ge de mooie laan weer laten 
herleven.
Vanuit de bevolking kwamen 
er al voorstellen. Hoe en met 
welke soort kan de Vrijheids-
dreef opnieuw worden be-
plant? Omdat de oorspron-
kelijke opstelling uit twee-
maal twee rijen bomen be-
stond, wil men die weer te-
rugbrengen via nieuwe aan-
plant. Er gaan stemmen op 
om de buitenste rijen aan te 
planten met fruitbomen zo-
als de walnoot of tamme kas-
tanje. 

Nieuw is dat inwoners een 
boom kunnen adopteren. Te-
gen betaling (€500) komt de 
gulle gever in het bezit van 

een oorkonde waarin staat 
dat hij of zij een boom heeft 
geadopteerd. Let op: men 
wordt geen eigenaar van de 
boom en er mogen ook geen 
bordjes bij of op de boom 
worden geplaatst. Het is 
dus niet zichtbaar wie welke 
boom heeft geadopteerd. Er 
volgt nog een enquête waar-
bij de inwoners hun voorkeur 
kunnen uitspreken over het 
soort bomen die zij graag te-
rugzien op de Vrijheidsdreef.

De gemeenteraad behoudt 
zich het recht voor om, on-
geacht de uitslag van de 
raadpleging, een afwijkend 
standpunt in te nemen. Bij-
voorbeeld als inwoners toch 
de kastanje weer terug wil-
len of als de kosten te hoog 
oplopen. 

De PvdA en GroenLinks zijn 
het niet eens met het adop-
teren van bomen, omdat zij 
dit niet passend vinden op 

gemeentelijk terrein en be-
zit. De meerderheid van de 
raadscommissie ruimte ging 

echter akkoord met de nu in-
geslagen weg.
Eric van Westerloo
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Een reis om de wereld
in een T-Ford?
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Winleuke prijzen!

Plus-Wijzer
maart 2016www.50pluswijzer.nl

facebook.com/50PlusWijzer

   Anniek Pheifer 
   speelt hoofdrol in
The Little Foxes

’s WERELDS
beste persfoto’s

prijzen!

Lees de in deze krant
opgenomen

50 pLus-Wijzer op 
WWW.50pLusWijzer.nL
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Mooi liefdesverhaal uit de Nederlandse literatuur
Turks Fruit van Sjoerd Pleijsier in De Luifel
Heemstede - De eerste keer 
dat hij het stuk op de planken 
bracht was in het theatersei-
zoen 1991/1992. Samen met 
de Poolse regisseur Zjislav 
Wardein maakte hij toen een 
bewerking van het boek. Pers 
en publiek reageerde des-
tijds buitengewoon enthousi-
ast op de voorstelling. Acteur 
Sjoerd Pleijsier heeft nu, bijna 
25 later, de toneelbewerking 
van het boek Turks Fruit van 
Jan Wolkers in reprise geno-
men.
Turks Fruit is geschreven in 
de vorm van een monoloog. 
Dit maakt het bij uitstek ge-
schikt om tot solovoorstel-

ling te bewerken. Sjoerd Ple-
ijsier ‘kruipt in de huid’ van 
de beeldhouwer en vertelt 
het publiek op dramatische, 
ontroerende en geestige wij-
ze over zijn grote liefde Olga.

“Turks Fruit zit in mijn hoofd 
en in mijn hart”, aldus Sjoe-
rd. “Het verhaal is tijdloos, de 
tand des tijds heeft niets van 
het verhaal afgeknabbeld.”  
Bovendien heb ik de afge-
lopen 25 jaar zelf heel wat 
meegemaakt met betrekking 
tot de liefde en ik heb daar-
door het gevoel dat ik in de 
loop der jaren enorm naar 
het verhaal ben toegegroeid.

Voor de hernieuwde mono-
loog gebruikt hij nog dezelf-
de bewerking. De voorstel-
ling is wat korter en persoon-
lijker. Regie en setting zijn 
nieuw, het is tenslotte vijfen-
twintig jaar later.

Deze voorstelling wordt op 
donderdag 14 april gepre-
senteerd in Theater de Lui-
fel (aanvang: 20.15 uur). En-
tree bedraagt 18,50 en kaar-
ten zijn verkrijgbaar via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Laureaten Prinses Christina 
Concours: Volkmann Trio
Heemstede - Laureaten van 
het Prinses Christina Con-
cours zijn graag geziene gas-
ten in de Oude Kerk. Jonge 
musici die hun talent hebben 
bewezen en, zo jong als ze 
zijn, al hebben gekozen voor 
een loopbaan in de muziek. 
Maar het vak leren ze pas op 
het podium en dat podium 
krijgen ze in de Oude Kerk.
Op zondag 3 april is het de 
beurt aan het Volkmann Trio. 
Dit trio bestaat uit drie zeer 
getalenteerde musici te we-
ten: Valentina Tòth (pia-
no), Coraline Groen (viool) 
en Bente Verheul (cello). Al-
le drie studeren zij aan het 
Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag.

Het trio is begin 2013 opge-
richt en heeft inmiddels ver-
scheidene concerten gege-
ven, zij worden geprezen om 
hun samenspel en de klank. 
De passie voor de muziek 
komt duidelijk tot uitdruk-
king.

Het programma dat zij zullen 
spelen is op dit moment nog 
niet bekend. De voorstelling 
begint om 12.00 uur en toe-
gang bedraagt 15 euro. Kof-
fie met gebak na afloop in 
de Pauwehof om 11.15 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96 
Heemstede.

Peter de Ruyter.

Lezing bij Blokker
‘In Nederland groeiend onbehagen 
over kwaliteit landschap’
Heemstede - Op woensdag 
6 april geeft de Haarlemse 
landschapsarchitect Peter de 
Ruyter een lezing bij boek-
handel Blokker over zijn ver-
schenen boek: Vloeiend land-
schap - Over de toekomst 
van het Friese landschap. De 
Ruyter komt om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
Dit boek is een pleidooi voor 
verbetering en visie. In Ne-
derland is er een groeiend 
onbehagen over de kwaliteit 
van het landschap. Dit geldt 
ook voor Friesland, volgens 
velen de mooiste provincie. 
De diversiteit en schoon-
heid van het Friese land-
schap brokkelt zienderogen 
af. Anonieme bedrijventer-
reinen, willekeurig geplaats-

te windturbines en een ver-
schrompelend veenweide-
gebied zorgen voor ‘land-
schapspijn’.

Kan het tij gekeerd worden? 
Op een rondreis door de ver-

schillende landschapstypen 
van Friesland laat Peter de 
Ruyter zien dat het nog niet 
te laat is. Door mee te be-
wegen met toekomstige ver-
anderingen als een stijgen-
de zeespiegel en een krim-
pende bevolking ontstaan er 
kansen. 

Peter de Ruyter is land-
schapsarchitect en momen-
teel woonachtig in Haar-
lem. Van 2008 tot 2012 was 
hij directeur van Atelier Frys-
lân dat gevraagde en onge-
vraagde adviezen over het 
landschap gaf.
 
Aanvang is 20.00 uur en de 
toegang 5,- euro. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl

Unieke verhalenwebsite met elke 
dag een nieuw verhaal en tekening
Heemstede - Eindelijk krui-
sen de wegen van illustrator 
Vera de Backker en verhalen-
vertelster en –schrijfster Ma-
rieke Reehoorn elkaar. Dat 
resulteert in de unieke verha-
lenwebsite www.toeloeloe.nl
Op deze website posten Vera 
en Marieke  vanaf 1 april elke 
dag een nieuw verhaal met 
tekening over het grappige, 
stoere en ondeugende krab-
betje Toeloeloe en haar lieve, 
luie en beetje bange vriend-
je Harrie de hagedis. Samen 
beleven zij de meest gekke 
en spannende avonturen. De 
verhalen zijn ook te beluiste-
ren.
Vera de Backker maakt ruim 

25 jaar illustraties en schil-
derijen. Er zijn inmiddels een 
40-tal prentenboeken van 
haar verschenen in binnen- 
en buitenland, zoals Koosje 
Koala en Bino en de dieren-
prentenboekenserie ‘ Zeg 
kleine….’ 
Marieke Reehoorn (Lilaluna 
Verteltheater) vertelt al bijna 
15 jaar zelfgeschreven ver-
halen aan kinderen. Ze geeft 
vertelvoorstellingen op scho-
len, maar ook in de kleinere 
theaters.

“Het is een feest om aan deze 
website te werken. We wor-
den ontzettend blij en vro-
lijk van Toeloeloe en Har-

rie. Er zitten nog zoveel leu-
ke verhalen in ons hoofd”, al-
dus Vera en Marieke. Ze be-
sluiten met: “Voor ons is een 
langgekoesterde wens in 
vervulling gegaan. We ho-
pen dat heel veel kinderen en 
hun (groot)ouders net zo ge-
nieten van deze twee vriend-
jes als wij.”
De belevenissen van Toeloe-
loe en Harrie zullen ook in 
boekvorm uitkomen.

Tijden Beatles
herleven in Aanleg

Heemstede – Lekker meezingen of neuriën en niet stil 
blijven staan… dat gebeurde afgelopen zaterdagavond in 
café de 1e Aanleg waar een mooie ‘ ribute’ aan de we-
reldberoemde Beatles werd gegeven. The Magical Histo-
ry Tour bracht een fijn afwisselend repertoire van de ‘fab 
four’. Nu is het oeuvre van de vier Britten natuurlijk gigan-
tisch en makkelijk zou zijn om alleen de allergrootste hits 
te spelen. Maar de band die zaterdag Heemstede aan-
deed (Aanleg dus) koos voor afwisseling van knetterende 
hits en wat minder grote (maar bij de liefhebbers natuur-
lijk toch wel) bekende hits. Zeker ook voor niet-genera-
tiegenoten van deze band was het genieten van juweel-
tjes van nummers uit de sixties en seventies. 
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Regio - Vanaf 1 april 
brengt de gratis stroom-
boot weer fi etsers en voet-
gangers over de Ringvaart.
De pont vaart dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur op 
en neer tussen Theehuis 
Cruquius en de steiger aan 
de Zuid-Schalkwijkerweg. 
Op groene stroom, want de 
accu’s van het elektrisch 
aangedreven pontje wor-
den voornamelijk door zon-
nepanelen opgeladen.
De stroomboot is toegan-
kelijk voor rolstoelen.

Pontje op Ringvaart vaart weer

Heemstede – Een echte lentefoto en nog wel aan de 
Lentesingel die eigenlijk Kees van Lentsingel heet. De fo-
to is gemaakt door singelaanwonende, Jan van Bentem.

Trouwen 
Ik wil het nog even hebben over sociale aan-
gelegenheden in Syrië. Vandaag over het hu-
welijk. Het huwelijk in Syrië wordt beïnvloed 
door sociale en religieuze regels die moeten 
worden gevolgd voordat de fasen van hof-
makerij overgaan tot een huwelijk.

Verloving duurt een periode van zes maan-
den en maximaal twee jaar. De periode die 
nodig is voor de jonge man en jonge vrouw 
om elkaar te leren kennen en voor de zegen 
van hun ouders en familieleden.
Natuurlijk kunnen zij nader met elkaar ken-
nismaken op de universiteit bijvoorbeeld, op 
het werk of in een openbare plaats waarna 
ze besluiten dat ze een relatie met elkaar 
aangaan. Er is een sociale norm nodig voor 
steun van de ouders voor een relatie. 
In een aantal eenvoudige sociale kringen of 
conservatieve kringen, is de omgang niet toe-
gestaan   tussen de jonge man en het meisje 
voordat er zegen is van de familie van beiden.
Met moet het eens worden over de details 
van hun leven en toekomst. 

De man bezoekt zijn verloofde ongeveer één 
keer per week in het huis van haar ouders en 
meestal wordt na het trouwen verhuisd naar 
het huis van haar echtgenoot.
Het systeem ‘samenwonen’ of het delen van 
huisvesting is hier maatschappelijk onaan-
vaardbaar en strijdig met religie en sociale 
normen van Syrië.
De verloving ein-
digt in het huwe-
lijk als beide par-
tijen overeen ko-
men. Er volgt een 
datum van de 
bruiloft. Anders 
wordt de verlo-
ving ingetrokken.

Khaled sara
editor22010@
hotmail.com

(Khaled schrijft zijn bijdrage in het Ara-
bisch, daarna wordt de tekst vertaald naar het
Engels en tot slot volgt daar een Nederlandse 
vertaling van, red.)

Trouwen 

Column Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Lentesingel

Picknicken in het Groenendaalse Bos
Heemstede – Vanaf 30 
maart kunt u, geheel ver-
zorgd, picknicken in het 
Groenendaalse Bos. Land-
goed Groenendaal verzorgt 
goedgevulde picknickman-
den, die u zo mee kunt ne-
men om te genieten van 
heerlijk eten en de prachtige 
omgeving. Landgoed Groe-
nendaal wil de gasten la-
ten genieten van de rust die 
de omgeving biedt, onder 
het genot van een hapje en 
drankje. 
De eigenaar van Landgoed 
Groenendaal, Hein Uiten-
daal, vond dat het hoog tijd 
werd om de picknickmanden 
aan te bieden. “Ik hou zelf 

erg van picknicken en vond 
het Groenendaalse Bos dé 
ideale locatie om dit te doen. 
Toen was de beslissing snel 
gemaakt!” 
Er zijn twee verschillende 
picknickmanden beschik-
baar, de Lovely Picknick en 
de Picknick Deluxe. De pick-
nickmanden zijn met zorg sa-
mengesteld door de chef-kok 
van Landgoed Groenendaal, 
René Haak. Ook is er ge-
dacht aan de kleintjes. Voor 
hun is er een echte knapzak 
beschikbaar, gevuld met al-
lerlei lekkers. In de picknick-
mand zit alles wat er nodig is 
voor het houden van een ge-
slaagde picknick met het ge-

zin of gewoon gezellig met 
zijn tweetjes. En bent u uw 
picknickkleed vergeten, dan 
kunt u deze huren bij Land-
goed Groenendaal voor 5,- 
euro. 
De Lovely Picknick wordt 
aangeboden voor 19,50, de 
Deluxe picknickmand voor 
28,50. En het knapzakje voor 
de kinderen is 9,50. Ook zit er 
een vuilniszak bij om de om-
geving weer netjes achter te 
laten. De kinderen mogen het 
knapzakje mee naar huis ne-
men. De picknickmand moet 
u helaas weer terugbrengen 
naar Landgoed Groenendaal.
Heeft u al trek gekregen? Re-
serveren kan via de website 
www.landgoedgroenendaal.
nl/picknicken of telefonisch 
op 023-5281555. 

Regio - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN 
registermediator, heeft de 
opleiding tot ‘gespecialiseerd 
familiemediator’ met succes 
gevolgd.

Hans is nu ruim 8 jaar werk-
zaam als scheidingsmake-
laar. ”Ik begeleid mensen bij 
het beëindigen van de rela-
tie. Zowel getrouwde stellen, 
mensen die samenwonen of 
een geregistreerd partner-
schap zijn aangegaan. Er 
komt nogal wat om de hoek 
kijken. Je kunt het af met een 
half A4tje of je kunt een goe-
de basis leggen voor de toe-
komst. Mijn insteek is om uit-
gebreid te bespreken en sa-
men te ontdekken wat de 
goede oplossing is. Daarbij 
komt de specialisatie ‘fami-
liemediation’ goed van pas. 
Regelmatig worden er ge-
voelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 
naar de toekomst. Ik verzorg 
het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vaste 

prijs. Duidelijkheid en zeker-
heid, geen verrassingen ach-
teraf.”
Door de specialisatie familie-
mediation is nu ook ‘toevoe-
ging’ mogelijk. Dus eigenlijk 
pro deo mediation. De Raad 
van Rechtbijstand bepaalt 
dan een eigen bijdrage. Af-
hankelijk van het inkomen 
kan dat slechts �92,- zijn.
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in IJmond en re-
gio Haarlem. Bel voor meer 
informatie of een gratis schei-
dingsscan: 06-21236301 of 
mail naar son@scheidings-
makelaar.nl. 

Hans van Son.

De ScheidingsMakelaar, nu ook 
gespecialiseerd familiemediator

Groene kikker
Heemstede - Woensdag 6 
april kun je weer lekker knut-
selen met de Knutselclub van 
WIJ Heemstede. Met een ei 
dat de kinderen groen schil-
deren, maken ze een grappig 
kikkertje. Je bent welkom van 
13.30 tot 15.00 uur in De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede.
Kosten per keer zijn 5,- eu-

ro; een kaart voor 5 keer kost 
22,50. Kinderen graag per 
keer van tevoren aanmel-
den: 023-5483828. Kinderen 
die zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor. 

Op woensdag 13 april ma-
ken de kinderen bijen in een 
raat van papier, pijpenragers 
en een balletje. Kijk voor het 
programma van april op:
www.wijheemstede.nl.
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Super Snuffelmarkt met bijna 300 kramen
Regio - In Haarlem, in het 
Kennemer Sportcenter is 
zondag 3 april een leuke 
en gezellige Snuffelmarkt te 
bezoeken. Bijna 300 kramen 
telt de markt die om 9.00 uur 
begint en sluit om 16.30 uur.
Wie weet ligt er wel iets bij-
zonders op u te wachten en 
vindt u nu eindelijk het boek 
dat u al jaren zocht of een 
leuk schilderijtje. Ook voor 
verzamelaars is het altijd 
leuk snuffelen op zo’n ge-
zellige markt.

De entreeprijs is 3,50 eu-
ro voor volwassenen, kinde-
ren tot en met 12 jaar, onder 
geleide, hebben gratis toe-

gang. Parkeren is kosteloos.
De Kennemerhal is gelegen 

aan de IJsbaanlaan te Haar-
lem.

Westerse en Portugese cultuur komen 
tezamen in ‘Fado voor mijn vader’ 
Heemstede – Met de in-
drukwekkende voorstelling 
‘Een fado voor mijn vader’, 
treedt Fernando Lameirinhas 
zaterdag 9 april op in de Ou-
de Kerk. Deze veelzijdige ar-
tiest kan bouwen op een mu-
zikale carrière van 50 jaar, 
die hij samen met zijn broer 
heeft. Nu maakt hij even een 
uitstapje als solist. Met als 
enige metgezellen zijn gitaar, 
verhalen en muziek, waar-
in hij zijn levensloop bezingt 
vanuit zijn Portugese wortels. 
Fernando Lameirinhas: “Fado 
voor mijn vader is een liedje 
dat ik heb geschreven, jaren 
later nadat mijn vader over-
leden was. Het had een lied-
je van mijn vader zelf kunnen 
zijn, omdat het echt het Por-
tugese verlangen, de ‘sauda-
de’ aangeeft. Dat is fado. Dit 
liedje komt uit mijn hart om 
mijn vader te vertellen, hoe-
veel liefde ik voor hem had 
en hoeveel ik van hem hield. 
Ik kon hem dat niet eerder 
goed kenbaar maken, omdat 
hij veel te vroeg overleden is. 
Mijn vader is met ons in 1959 

gevlucht uit Portugal naar 
België, vanwege het dictato-
riale bewind van Salazar. Wij 
kwamen uit Oporto. Mijn va-
der was militair en werd ont-
slagen omdat hij door het re-
gime als een ‘communist’ 
werd beschouwd. Als civiel 
burger had hij het moeilijk in 
Portugal, omdat hij in onge-
nade was gevallen bij het re-
gime. Daardoor kon hij geen 
baan vinden; we hadden het 
niet breed thuis. Ons vertrek 
uit Portugal gaf ons de gele-
genheid een nieuw leven op 
te bouwen. Hij is nooit meer 
teruggegaan en kent ook 
niet het Portugal van na de 
revolutie in 1974, omdat hij 
in 1971 overleden is. Daar-
om past dit liedje zo goed 
bij hem. Enerzijds om mijn 
vader te eren, anderzijds 
uit een soort gevoelens van 
schuld, omdat hij nooit terug 
kon gaan naar een vrij Portu-
gal. In zijn jaren van balling-
schap heeft hij altijd heim-
wee gehad naar zijn vader-
land. Mijn broer en ik hadden 
ook heimwee, maar niet zoals 

mijn vader het had. Wij waren 
nog vrij jong toen we vlucht-
ten: ik was 16 en mijn broer 
13 jaar. Voor ons was het ook 
een emotioneel moment toen 
we voor het eerst terugkeer-
den naar Portugal, in de zo-
mer van 1975. Het was voor 
ons een soort eerbetoon aan 
mijn vader. Wij waren nu vol-
wassenen, die in de jaren 
zestig al veel muzikale suc-
cessen hadden gehad, als 
het duo Jess & James. Maar 
het was ook een dubbel ge-
voel: we voelden ons tegelij-
kertijd een beetje vervreemd 
van Portugal. Wij hadden in 
België en Nederland ons de 
westerse cultuur eigen ge-
maakt in onze muziek. We 
waren toch een ander soort 
Portugezen geworden. Voor 
mij was dat een voedingsbo-
dem van creativiteit om lied-
jes te gaan schrijven. Zo staat 
deze voorstelling in het teken 
van muziek, liedjes, gedich-
ten, verhalen met verschil-
lende cultuurelementen, ei-
genlijk de smeltkroes van 
onze werelden: de westerse 
en de Portugese cultuur. Zo 
staat de fado als basis voor 
ons bestaan en de saamho-
righeid. Het houdt de Portu-
gezen in stand en verenigt 
ons. Die dualiteit is steeds 
persoonlijk aanwezig ge-
weest in mijn 50-jarige muzi-
kale carrière. Dus het wordt 9 
april een heel mooi en geva-
rieerd muzikaal programma”, 
aldus Fernando Lameirinhas.  

Aanvang in Oude Kerk: 20.15 
uur, kaarten 19,50 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa.
Bart Jonker
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Puur Makelaars eindigt hoog 
in de makelaardij top 100

Heemstede - Vakblad Vastgoed publiceert jaarlijks de 
landelijke Top 100 woningmakelaardij. Deze week ver-
scheen de lijst van 2015. Puur Makelaars, met vestigingen 
in deze regio waaronder Heemstede, scoort zeer goed.
 
De focus van het onderzoek ligt op het aantal verkoop-
transacties van bestaande woningen. Ook wordt er geke-
ken naar de gemiddelde verkooptijd van woningen.
 
In de landelijke top 100 eindigt Puur makelaars met 489 
verkochte woningen, op plaats 17. Binnen de provin-
cie Noord-Holland komt Puur Makelaars hiermee uit op 
plaats 6. Qua verkooptijd van woningen, scoort Puur Ma-
kelaars in de landelijke top vijfentwintig positie 9.
 
Frederik van Till, partner van Puur Makelaars: “Dat we 
regionaal erg succesvol zijn en daardoor zelfs landelijk 
goed scoren, is te danken aan onze innovatieve aanpak 
en aan ons geweldige team. Dit zien we ook terug in de 
hoge klantbeoordelingen op Funda en op Klantenvertel-
len.nl. Elke dag werken onze collega’s vol passie in de zes 
vestigingen van Puur makelaars. Hun enorme inzet heeft 
tot dit mooie resultaat geleid. Hier zijn we dan ook ont-
zettend trots op.”
 In de vorig editie van de top 100 eindigde Puur Make-
laars op de 35-ste positie met 456 transacties.
 
Puur Makelaars is één van de toonaangevende make-
laarskantoren in de regio Haarlem, Bloemendaal, Heem-
stede, Groot-Amsterdam (twee vestigingen) en Bussum. 
De zes vestigingen van Puur Makelaars houden zich da-
gelijks bezig met het aankopen, verkopen en taxeren van 
onroerend goed voor particulieren en voor bedrijven. 
Naast de advisering voor bestaande bouw, heeft Puur 
Makelaars zich ook ontwikkeld als specialist op het ge-
bied van nieuwbouw.

Grasmaandmenu
Heemstede - Eethuis De 
Luifel aan de Herenweg 96 te 
Heemstede presenteert een 
verse en betaalbare maaltijd 
op dinsdag 4 april. Deze keer 
is het thema: Grasmaand. U 

kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. Aanschuiven 
aan de stamtafel, voor men-
sen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, kan 
om 17.45 uur. Het themadiner 
kost 9,95. Reserveren en info: 
023–5483828 kies 1. 

Vrijwilligers 
gezocht voor 
ouderencontact
Heemstede - Wilt u zich 
inzetten voor ouderen die 
behoefte hebben aan con-
tact? En vindt u het leuk met 
iemand een praatje maken 

of een spelletje doen? Of een 
stukje te wandelen? Of naar 
het museum samen?

Neem dan contact op met 
WIJ Heemstede. Zij zijn op 
zoek naar vrijwilligers zoals u.
Aanmelden bij WIJ Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24, 
Heemstede. Telefoon: 023-
528 85 10.

 
16   de Heemsteder  •  30 maart 2016



Gemeentelijke erepenning voor 
clubicoon Jaap Booms
Heemstede - “Als ik nu eens 
110 jaar zou worden, dan 
ben ik precies 100 jaar lid 
van voetbalvereniging RCH”, 
sprak Jaap Booms. Waarom 
ook niet zou je zeggen. Jaap 
vierde op Eerste Paasdag zijn 
85e  verjaardag in goede ge-
zondheid. Naast zijn verjaar-
dag vierden de gasten, waar-
onder burgemeester Marian-
ne Hermans, dat hij 75 jaar lid 
is van deze roemruchte voet-
balclub RCH. Op zich al een 
vrij unieke combinatie maar 
wat Jaap zo bijzonder maakt 
is dat hij al een halve eeuw 
als vrijwilliger zijn club dient. 
Ook nu nog, anno 2015, ont-
vangt hij de scheidsrechters, 
wijst kleedkamers toe en ont-
vang het bestuur van de te-
genstanders van het eer-
ste elftal. Voorzitter was hij 
nooit maar verder heeft hij 
bijna alle functies binnen de 
club bekleed. Hij was actief 
voetballer vanaf 1941 tot een 
beenbreuk hem in 1979 deed 
besluiten als voetballer te 
stoppen. Zijn vrijwilligerscar-
rière kwam toen pas echt op 
stoom. Wedstrijdleider, stadi-
onspeaker, jeugdvoorzitter en 
de maker van het program-

mablad: nooit werd er tever-
geefs een beroep op hem ge-
daan. RCH bestond pas 30 
jaar toen hij lid werd. Midden 
in de oorlogsjaren vond hij 
een uitlaatklep op de groene 
grasmat. Hij maakte alle glo-
riejaren mee van de vereni-
ging. Helaas de laatste de-
cennia gaat het wat minder 
met het vlaggenschip RCH 1. 
RCH bracht grote voetballers 
voort zoals Johan Neeskens, 
Kick Smit, Barry van Galen, 
de oudminister en -burge-
meester van Rotterdam Bram 
Peper en vele anderen. Jaap 
kende ze allemaal persoon-
lijk. Al het werk dat hij deed, 
en nog steeds doet, voor de 
club was aanleiding voor het 
gemeentebestuur om hem te 
onderscheiden. Hij mag zich 
vanaf 27 maart 2016 een van 
de negen bezitters van de 
gemeentelijke erepenning in 
brons noemen.

Jaap was er beduusd van dat 
de burgemeester zelf hem 
dit heugelijke nieuws kwam 
brengen. Een groot clubman 
heeft zijn onderscheiding ten 
volle verdiend.
Eric van Westerloo

16 medailles voor HPC
Heemstede - De wedstrijd-
zwemmers van HPC Heem-
stede hebben een uitsteken-
de vierde ronde van de com-
petitie gezwommen. In het 
thuisbad Sportplaza Groe-
nendaal eindigden 48 van de 
63 races in een persoonlijk 
record en dat is een uitzon-
derlijk hoog percentage. Er is 
de laatste tijd veel getraind 
op de starts en de keerpun-
ten en mede daardoor wer-
den er mooie resultaten be-
haald. Het ene na het ande-
re persoonlijke record werd 
aan flarden gezwommen en 
niet zomaar met 1 of 2 secon-
den, maar soms wel met 11, 
12, of 13 seconden. Uitschie-
ters waren de broers Quin-
ten en Reinaert die beiden 19 
seconden van hun beste tijd 
af wisten te zwemmen op de 
100 meter vrije slag en Mat-
thijs die op dezelfde afstand 

zelfs 25 seconden sneller 
zwom dan zijn snelste race 
ooit. In het eerste individu-
ele programma werd er ge-
lijk goud en zilver gewon-
nen door Marnix en Feline 
en die trend werd geduren-
de de hele wedstrijd voortge-
zet. Op de 100 meter school-
slag was er zelfs een heel 
HPC-podium! In totaal wer-
den er 16 medailles gewon-
nen, waarvan 6 gouden, 6 zil-
veren en 4 bronzen, door: Le-
onie (2x), Twan, Marnix (2x), 
Feline (2x), Nadine, Reinaert, 
Quinten (2x), Matthijs, Femke 
(2x) en Carmen (2x). De wed-
strijd werd afgesloten met 
een estafette 4 x 50 meter 
wisselslag die door het HPC-
team (Elza, Roos, Leonie en 
Fien) met een overtuigen-
de voorsprong werd gewon-
nen. Door de goede resulta-
ten van deze wedstrijd, is de 

ploeg een plekje gestegen in 
het klassement en is het voor 
nu uit de degradatiezone. De 
laatste wedstrijd op 17 april 
zal van cruciaal belang wor-
den, maar als er net zo goed 
gezwommen wordt als tij-
dens deze ronde, heeft coach 
Denise van der Linden er alle 
vertrouwen in!

GSV Paasactiviteit 
Haas Lars verstopt 40 eieren
Heemstede - Onder bege-
leiding van een heerlijk zon-
netje liepen op Paaszaterdag 
120 kinderen van de vereni-
gingen GSV Heemstede en 
BATO door de Haarlemmer-
hout. Zij waren, onder bege-
leiding van hulpvaardige ou-
ders, op zoek naar de 5 paas-
hazen die zich verdekt had-
den opgesteld. Nu is vinden 
niet zo moeilijk, maar het 
moest op volgorde van num-
mer. Had je de juiste haas ge-
vonden dan kreeg je een op-
dracht zoals ‘loop een hin-
dernisbaan’. Op zich geen 
probleem, maar haas Lia is 
in het dagelijkse leven een 
‘bootcamper’ bij GSV Heem-
stede. De kinderen moes-
ten als haasjes over takken 
springen en zijwaarts terug-
lopen. Het fijne was wel dat 
je een lekker spekkie kreeg 
in de vorm van een kuiken. 
Op naar de volgende haas. 
Daar stond Roos al te wach-
ten met heerlijke broodjes. Je 
kon kiezen uit wit, bruin of 
een krentenbol. Heerlijk! Bij 
de derde haas mocht je een 
gekookt eitje schilderen en 

natuurlijk meenemen of di-
rect opeten. De vierde haas 
was niet alleen. Deze haas 
had haar nakomeling meege-
nomen. Altijd makkelijk, een 
haas in opleiding. Deze haas 
zat in de boom! Er was een 
heel parcours uitgezet. Met 
kruipen, draaien en springen. 
Na de hindernis kreeg je dan 
ook wel een echt surprise-
ei. De laatste haas werd di-
rect door de meeste kinderen 
herkend als juf Monique met 
assistent Lars. Bij Lars begon 
het echte zoeken. Hij had (als 
je even niet keek) 40 eieren 
verstopt. Op het startsignaal 
renden de kinderen het bos 
in. Toen alle eieren gevonden 
waren werden ze in snel tem-
po weer verstopt voor de vol-
gende groep. Als de kaart he-
lemaal was afgetekend liep je 
snel terug naar de start voor 
een pakje drinken van Joke 
en een leuke attentie van 
Jetty.

En zo kwam er een einde aan 
een leuk spel dat alweer voor 
de 20e keer georganiseerd 
werd door boswachter Jos.

Heemstede - Wilt u uw 
kleding op maat laten ont-
werpen, laten repareren of 
laten vermaken? Bij Sara’s 
naaiatelier komen uw kle-
dingwensen uit.
Sara Tailor is coupeuse met 
een jarenlange ervaring in 
de bruidsmodewereld. Vijf 
jaar geleden is zij met haar 
familie vanuit Iran naar Ne-
derland gekomen en sinds 
kort werkt ze voor zich zelf. 
“Ik vind het heerlijk om 
mijn passie voor kleding 
maken op anderen over te 
brengen door workshops 
die vanaf nu te boeken zijn 
bij The Vintage Store.

Meer informatie via 06-
34962990 of via:
Saratailor@hotmail.com 
of loop even binnen bij 
The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg op woens-
dag t/m zaterdag tussen 
13.00 en 17.00 uur.

Workshops 
door Sara’s 
naaiatelier
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Evenementen
Vrijdag 1 april Heem-
steedse Kunstbeurs, 19.00-
22.00 uur, zaterdag 2 april 
11.00-17.00 en zondag 3 
april van 11.00-17.00 uur. In 
Sportplaza aan de Sport-
parklaan Heemstede. Div. 
deelnemende kunstenaars, 
tal van disciplines.

Zaterdag 2 april Be-
nefi et Dance4Vietnam 
bij RCH Heemstede.
zie: www.habitat.nl. 20.30-
1.00 uur. 10 euro toegang.
Info: www.rch-voetbal.nl

Jeugd
Woensdag 6 april De-
monstratie virtual reali-
ty met 3D-bril van 14.00-
16.00 uur in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1. Gratis te bezoeken. Info: 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Lezingen
Woensdag 6 april Lezing 
Peter de Ruyter over zijn 
boek ‘Vloeiend landschap 
- over de toekomst van het 
Friese landschap’. Aanv. 
20.00 uur. Toegang: 5,-. 
Reserveren gewenst: 023-
5282472 of: info@boek-
handelblokker.nl Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede.

Markten
Zondag 3 april Grote 
snuffelmarkt in Kennemer-
sporthal, IJsbaanpad Haar-
lem. 9-16.30 uur. Entree: 
3,-. Kinderen onder geleide 
gratis toegang.

Muziek
Zondag 3 april Volkmann 
Trio, Oude Kerk Heemste-
de, aanvang 12.00 uur. En-
tree: 15,- euro. Koffi e met 
gebak in de Pauwenhof: 
11.15 uur. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Zaterdag 9 april Fado-
zanger en gitarist Fernan-
do Lameirinhas in de Oude 
Kerk Heemstede. Aanvang 
20.15 uur. Entree: 19,50 eu-
ro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 

Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Woensdag 13 april Uit-
voering van de Mes-
siah van Händel door
Oratoriumkoor Benne-
broek, 20.00 uur. Jozef-
kerk, Kerklaan 9 in Benne-
broek. Kaarten v.a 20,- bij 
oa leden van het koor en
www.oratoriumkoorben-
nebroek.nl of boekhandel 
Readshop Bennebroek.

Sport
Zaterdag 9 april Jubi-
leumuitvoering 70-jarig 
GSV Heemstede in sport-
hal Groenendaal, Sport-
parklaan Heemstede. 
14.30-16.00 uur en 19.00-
20.30 uur. Kaarten: gsv-
gymnastiek@hotmail.com 
5 euro per stuk. Voor info: 
Jos Holdorp, 023-5324160.

Tentoonstellingen
Maart Expositie ‘Sport in 
Heemstede’ door fotoclub 
De Luifel. Amateurfotogra-
fen tonen werk met thema 
‘sport’. Raadhuis Heemste-
de, tijdens openingsuren te 
bekijken.
Info fotoclub: Geek Zwet-
sloot, geek@planet.nl,
06-50232578.

T/m 13 april Cursisten 
olieverf van WIJ Heemste-
de tonen werk in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. Openings-
uren: maandag t/m vrijdag 
van 9.00-12.00 uur en van 
13.00-17.00 uur.

T/m 15 april Diverse kun-
stenaars tonen werk in 
thema ‘Kunst & Religie’ 
in de Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Gro-
te Markt Haarlem. Zie ook 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 

AgendAAgendA Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl

Theater
Donderdag 14 april
Turks Fruit, theatervoorstel-
ling, monoloog, van Sjoerd
Pleijsier. Aanvang 20.15 
uur. Entree: 18.50.
Kaarten verkrijgbaar via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 23 en zon-
dag 24 april ‘Ren voor je 
vrouw!’ Klucht in Haarlem-
merhouttheater. 23 april: 
20.15 uur en 24 april: 14.30 
en 20.15 uur. Kaarten: 
www.mltheaterproducties.nl

Themabijeenkomst
Vrijdag 1 april Levens-
kunst op school, bespro-
ken door docent levensbe-
schouwing Lyceum Sancta 
Maria Haarlem.
V.a. 20.00 uur. Trefpuntca-
fé Bennebroek, Akonieten-
plein 1.

Vrijdag 1 april Verha-
lentafel in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
10.00-12.00 uur.  Met Sybil 
van Dam over het Heem-
stede van toen. Gratis.

Donderdag 7 april Work-
shop voor ouders ‘Op naar 
de Brugklas’, tussen 19.00-
21.00 uur. Deelname: 5,- 
euro en 7,50 voor niet-le-
den.
In de Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

ZONDAG 3 APRIL • MUZIEK
LAUREATEN PRINSES CHRISTINA CONCOURS 
Volkmann Trio 
OUDE KERK ∙ 12:00 uur ∙ € 15,00
Koffie met taart in de Pauwehof: 11:15 uur
ZATERDAG 9 APRIL • MUZIEK
FERNANDO LAMEIRINHAS
Een fado voor mijn vader
OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 17,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 15,00

ZATERDAG 16 APRIL • MUZIEK
WINNAARS INTERNATIONAAL FRANZ LISZT
PIANOCONCOURS 
Mariam Batsashvili, Peter Klimo en Mengjie Han

VRIJDAG  22 APRIL • CABARET
RAYEN PANDAY
Niet verder vertellen

DINSDAG 3 MEI • MUZIEK
TON KOOPMAN
Topmusicus op het fraaie Van Bolder-orgel

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

DONDERDAG 14 APRIL • TONEEL
SJOERD PLEIJSIER
Turks Fruit

Heemstede Dit is de Torenlaan in Wandelbos Groe-
nendaal. Een zeer oud bos en gefotografeerd is de 200 
jaar oude beukenlaan. De bomen worden nog dit jaar 
gekapt en vervangen want ze zijn ziek. Wat er terug-
komt is nog niet bekend. Het is in elk seizoen genie-
ten van het bos, ook nu er nog niets groens te zien is. 
De statige bomen komen toch mooi tot hun recht in
deze periode.

Nog lang niet
groen lentebos...

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 maart 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Een veilige woning heeft u zelf in de hand
Buurtauto Stop Woninginbraken op pad
Ook al is het veilig wonen in Heemstede, 
woninginbraken komen helaas nog te 
vaak voor. Elke inbraak is er één te veel. 
De gemeente Heemstede heeft de aanpak 
van woninginbraken daarom als prioriteit 
benoemd in het veiligheidsbeleid. 

Inzet van de Buurtauto Stop 
Woninginbraken
Eén van de maatregelen die wij nemen is de inzet 
van de Buurtauto Stop Woninginbraken. Dit is een 
gezamenlijk initiatief van gemeenten in Noord-
Holland, Politie en het Openbaar Ministerie. De 
buurtauto bezoekt wijken waar veel wordt, of recent 
is, ingebroken. 

Wij komen bij u langs  
Om woninginbraken aan te pakken, komen 
wij in actie. Op maandag 4 en dinsdag 5 april 
2016 kunnen bewoners van enkele straten in de 
Rivierenbuurt en Geleerdenwijk bezoek krijgen van 
een preventieteam van de buurtauto. Maandag 18 
en dinsdag 19 april 2016 is de buurtauto in de Franz 
Lehárlaan. Bewoners krijgen vooraf een brief van de 
gemeente.

De preventiemedewerkers geven u gratis 
voorlichting over het beter beveiligen van uw 
woning en het treffen van maatregelen om de kans 
op een inbraak te verkleinen. Ook geven zij u tips en 
informeren over onveilige situaties rondom uw huis. 

Hoe herkent u de 
preventiemedewerkers?
De medewerkers komen bij u aan de deur en zijn 
te herkennen aan een rood hesje voorzien van het 
logo ‘Stop Woninginbraken’. Het team bezoekt uw 
wijk per auto. De auto is ook voorzien van dit logo 
samen met de logo’s van politie, gemeenten en 
openbaar ministerie.    

Wat kunt u zelf doen?
U kunt ons helpen uw woning en uw buurt veiliger 
te maken:
- Doe deuren en ramen op slot, ook al bent u maar 

even weg
- Zorg dat als u niet thuis bent de woning d.m.v. 

verlichting een bewoonde indruk maakt
- Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 112
- Meld u aan bij Burgernet
- Sluit u aan bij Heemstede WhatsApp 

buurtpreventie zie  www.heemstedeapp.nl

Ook op de komende voorjaarsmarkt zondag 22 mei 
2016 kunt u terecht bij de preventiemedewerkers 
van de buurtauto voor tips en informatie.

Waar kunt u stemmen 
op 6 april

In deze uitgave:
- Vergaderingen raadscommissie 
 Ruimte en commissie voor 
 bezwaarschriften
- Raadsbesluiten 24 maart
- Omgevingsvergunningen

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 1 april 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 1 april
Binnenlopen bij de burgemeester

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 73, doorbreken muur, 

wijzigen voorgevel en wijzigen winkel 
en woonbestemming naar gehele 
woonbestemming, wabonummer 35939, 
ontvangen 14 maart 2016 

- Zandvoortselaan 179, wijziging in materiaal t.b.v. 
luchtbehandelingsinstallatie en airco (wijziging 
in verleende omgevingsvergunning zaak 12708), 
ontvangen 17 februari 2016

- Glipper Dreef 189 + 191, vergroten entree, 
wabonummer 36150, ontvangen 15 maart 2016

- Nijverheidsweg 24, plaatsen reclame op 
hekwerk, 2 vlaggenmasten en spandoekreclame, 

wabonummer 36372, ontvangen 15 maart 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 5, brandveilig gebruik voor het 

gebouw De Uitkijk van SEIN, wabonummer 
36027, ontvangen 15 maart 2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 179, wijzigen materiaal t.b.v. 

luchtbehandelingsinstallatie en airco (wijziging 
verleende vergunning 12708), weigering 
omgevingsvergunning verzonden 24 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Waar kunt u stemmen
Voor het Referendum op woensdag 6 april 2016 
is op onderstaande adressen een stembureau 
gevestigd. Alle stembureaus zijn toegankelijk 
voor rolstoelen. Een aantal stembureaus heeft 
een invalidenparkeerplaats en is toegankelijk voor 
scootmobielen. 

Naam  Adres
stembureau stembureau

Raadhuis Raadhuisplein 1

Bibliotheek Julianaplein 1

Station, Heemstede/
Aerdenhout Roemer Visscherplein

Spaarne Ziekenhuis Händellaan 2

Princehof Glipperweg 57

Voorwegschool Voorweg 24

De Evenaar Van der Waalslaan 33

De Luifel Herenweg 96

U kunt met uw stempas terecht op elk stembureau 
in Heemstede. Wilt u stemmen in een andere 
gemeente dan heeft u hiervoor een kiezerspas 
nodig. Als u gaat stemmen, moet u naast uw 
stempas ook een geldig of maximaal vijf jaar 
verlopen identiteitsbewijs overleggen. Als u zich 
niet kunt identificeren mag u niet stemmen. 

Meer weten?
Kijk op www.heemstede.nl -> Politiek en organisatie 
-> Referendum 2016. Meer informatie over het 
referenda en over de Associatieovereenkomst leest 
u op www.referendum-commissie.nl of 
www.verkiezingen2016.nl. U kunt ook contact 
opnemen of langskomen op het gemeentehuis bij 
afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, Heemstede. 
Telefoonnummer: 14 023. 
E-mail: backofficeburgerzaken@heemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 7 april  2016 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 7 april 

2016
- Spreekrecht burgers
- Vaststelling definitief ontwerp 

wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan (A-stuk)
- Digitalisering parkeerbeleid stationsomgeving 

(B-stuk)
- Afronding Kop Blekersvaart (B-stuk)
- Probleemanalyse bereikbaarheid Grensstreek 

(uitgevoerd voor de Duinpolderweg) (B-stuk)
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2015 

(A-stuk)

- Huisvesting statushouders, mogelijkheden 
wachtkamerfunctie (A-stuk, onder voorbehoud)

- Wasserij Annalaan verkoop binnenterrein (C-stuk 
o.v.v. GroenLinks en D66)

- Update visie winkelcentra Heemstede
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 april 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de herziening van een 
  boetebesluit op grond van de 
  participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om sportkosten op grond van  
  de participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de organisatie en 
  uitvoering van het referendum op 
  6 april 2016 (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 
24 maart 2016
Aanwezig waren 18 van 21 raadsleden 
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Aanpassing van verschillende 
subsidieverordeningen

 Unaniem
- Herbenoeming voorzitter commissie Ruimte
 vastgesteld met 13 stemmen voor 
 en 5 stemmen tegen

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Landelijk Referendum 2016
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