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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Pasen
ADVERTERENvoor

Telefoon 023-8200170
verkoop@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie vleespasteitjes

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

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Uitleg over bomen van wethouder Heleen Hooij.

Een mooie dag om bomen te planten
Heemstede - Zo’n zes ver-
schillende soorten jonge bo-
men zijn vrijdag 24 maart ge-
plant door leerlingen van de 
Valkenburgschool. Dat ge-
beurde in het kader van de 
nationale Boomfeestdag. 
Woensdag vond die landelij-
ke dag eigenlijk plaats maar 
vanwege de inzet van ‘groe-
ne vrijwilligers’ van stichting 
MEERgroen werd de dag in 
Heemstede verplaatst naar 
vrijdag. Prachtig weer had-
den de jongens en meiden 
van de Heemsteedse basis-
school. Wethouder Heleen 
Hooij deed,  voordat zij de 
boompjes mochten planten, 
een woordje. “Waarom zijn 
bomen zo nuttig?” Vroeg zij 
aan de kinderen, die in een 
kring om haar heen stonden 
vrijdagmorgen op de zoom 
van wandelbos Groenen-
daal, vlakbij het scoutingge-
bouw van WABO. Daar kreeg 
de nieuwe aanwas een plek. 
Meer dan één antwoord was 

goed: “Voor vogels” en “zo-
dat we goed kunnen ade-
men”, waren er twee van. On-
der de zes soorten bevinden 
zich heesters en beuken. He-
lemaal passend bij de ande-
re bomen in Groenendaal. De 

kinderen mochten per twee-
tal de spade in de grond 
slaan en daarna een boompje 
planten. Een leuke klus, lek-
ker buiten en ook nog in het 
zonnetje. Het was een mooie 
dag om bomen te planten...

Hoe moet het eigenlijk?

Heemsteeds oorlogsmonument ‘Boek van de namen’ genomineerd 
Heemstede -  Op 11 april 
reiken de provincie Noord-
Holland en het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei samen het 
Compliment voor een oor-
logsmonument uit. Een ju-
ry onder voorzitterschap 
van de commissaris van de 
Koning Johan Remkes heeft 
vandaag de vijf genomi- 
neerden voor deze prijs be-
kend gemaakt. De genomi-

neerden zijn: de Stolperstei-
ne (struikelstenen) in Alk-
maar, het Herdenkingsmonu-
ment voor de Schaduwcor-
rectie mei 1995 in Enkhuizen, 
het Boek van de namen sa-
men met het Vrijheidsbeeld 
te Heemstede, het Oorlogs-
monument voor de gefusil-
leerden bij de Grote Kerk te 
Hoorn en monument Lands-
werf te Medemblik.

 De provincie Noord-Holland 
telt meer dan 500 oorlogs-
monumenten die herinneren 
aan de Tweede Wereldoorlog 
en/of oorlogssituaties en vre-
desoperaties daarna.De jury 
heeft de inzendingen beoor-
deeld op een aantal punten 
waaronder de wijze waarop 
het monument ‘levend’ ge-
houden wordt en de origina-
liteit van het verhaal. Daar-

naast is gekeken hoe het be-
heer en behoud van het mo-
nument georganiseerd is 
voor nu en de toekomst. De 
prijs wordt uitgereikt in aan-
loop naar de Nationale Vie-
ring Bevrijding op 5 mei.
 
Het Compliment voor een 
oorlogsmonument wordt op 
11 april uitgereikt in het ge-
meentehuis van Velsen. De 

winnaar ontvangt een sculp-
tuur en 1000 euro ter on-
dersteuning van de activitei-
ten. De sculptuur is speciaal 
voor de gelegenheid ontwor-
pen door de Noord-Holland-
se kunstenares Marisol Nie-
hof en symboliseert herden-
king en bescherming. Ook 
worden korte videoportretten 
gemaakt van de vijf genomi-
neerden. De verhalen krijgen 
ook een plek op: www.onein-
dignoordholland.nl.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Malse

kogel-
biefstukken 

7,50
3 stuks



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 2 april, 10u.
Vijfde zondag Veertigda-
gentijd
Pinksterkerk: ds. A. Molen-
dijk, Crèche (tot 4 jr), Kin-
der Anders-dienst (4-10), 
Spiegeltent (10-12 jr) en 
De Kerk Draait Door (12-
15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 2 april om 10.00 uur
6e Lijdenszondag
Ds. A. Tromp uit Krimpen 
aan de IJssel.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00  uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 2 april, aanvang 
10u. Voorganger Ds. B.C. 
Helmers (Velsen-Zuid).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 14, tegen-
woordig bekend met de scoo-
ters voor de deur en de pizza-
bakken achterop, maar er is 
een tijd geweest (1939) dat je 
1 rol Zaansche Beschuit gra-
tis kreeg bij een pond Volvet-
te Goudsche Kaas. Dat was 
toen nog bij Albert Heijn. Te 
zien op de toenfoto van 1932 
uit het NHA. In 1927 zijn er 
bouwplannen voor twee win-
kelruimtes en bewoning in 
opdracht van Albert Heijn.
Voor die tijd was Raadhuis-
straat 14 ook in gebruik. In 
het Haarlems Dagblad van 18 
juni 1917 lezen we dat C. Ho-
vingh uit Zandvoort een fi liaal 
had als reparatie inrichting 
voor alle uurwerken, goud 
en zilver. In het stratenboek 
van 1 januari 1923 komen we 
mevrouw Snellens tegen als 
Kruidenierster. Ze zat er al in 
1912 en was gespecialiseerd 
in koffi e en thee.
Op 15 maart 1929 stond in 
De Eerste Heemsteedsche 
Courant dat je een week lang 
voor een kwartje verschil-
lende producten kon kopen. 
Nu niet meer voor te stellen. 
Op 15 augustus 1930 adver-
teerde Albert Heijn dat heel 
Heemstede een gratis koek 
kon krijgen bij de koffi e, Aan-
bieding gold maar 1 week.
‘Nog lagere prijzen! Waar? 
Natuurlijk bij Albert Heijn’; 
te lezen op 14 juli 1933 in De 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant. Ook toen al wist de su-
permarkt de klant te ‘verlei-
den’.
In 1938 komen we nog steeds 
advertenties tegen van Albert 
Heijn. Ook ver na de oorlog 
wordt in stratenboeken Al-
bert Heijn genoemd (1961) 
op de Raadhuisstraat 14, 
Kunsthandel-lijstenmakerij 
‘Atlas Art’ zien we in het stra-
tenboek van 1 januari 1993 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (8)

staan. In 2008 wordt er aan 
de inrichting gewerkt van 
New York Pizza en die zit er 
nog steeds.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 27 maart 2017 en 
het pand is nog goed herken-
baar t.o.v. 1932.

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder

MIJLPAAL

•  Het bedrijf van Aad
van Koningshoven ‘Aad
Design’ bestaat 25 jaar, op 
1 april.

Heeft u een mijlpaal te vie-
ren of te gedenken? Een ju-
bileum? Laat het ons weten:
redactie@heemsteder.nl.





Goede verzorging van 
alle asiel- en pension-
dieren is veel werk. Het 
is fijn om daarbij hulp 
te krijgen van stagiaires 
van de beroepsoplei-
ding Dierverzorging. De 
stage kan bestaan uit 
een blokstage waarbij 
de leerlingen een aan-
tal weken meelopen, of 

voor een langere periode enkele dagen per week. Veel leer-
lingen vinden het leuk om in het dierentehuis te werken. “Je 
krijgt hier als stagiaire gelukkig niet alleen de rotklusjes”, 
was een opmerking van een van hen. Terwijl toch een groot 
deel van het werk bestaat uit het schoonmaken van de die-
renverblijven. Een andere stagiaire vertelt: “Ik vind alles wat 
ik hier doe leuk, ook poepscheppen op de losloopvelden.”
’s Middags is er meer tijd voor andere dingen zoals wande-
len in de duinen met de asielhonden of een tijdje aandacht 

geven aan de katten en het socialiseren van 
de kittens. De leerlingen leren veel over de 
verzorging van verschillende diersoorten zo-
als honden, katten en konijnen. Voor de sta-
giaires is geen dag hetzelfde: het werken met de honden is 
heel anders dan bij de katten. Zo werk je in de hondenken-
nels samen met vrijwilligers en het vaste team, en ben je bij 
de kattenafdelingen veel meer individueel aan de slag. De 
leerlingen kunnen zelf aangeven wat ze het leukste vinden 
al is het natuurlijk wel de bedoeling dat ze alles een keer 
meemaken. Zo leren ze met alle dieren omgaan en ver-
breedt het hun kennis van zowel honden, katten als konij-
nen.  Kortom: het asiel is een veelzijdige leuke, veelzijdige 
plek om stage te lopen. En de medewerkers zijn natuurlijk 
altijd blij met de extra hulp!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met 
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook 
telefonisch bereikbaar.

Handen uit de mouwen

Heemstede - Het gaat snel in de wereld 
van telecom en internet. Veel bedrijven 
hebben nu nog een ISDN telefoonlijn in 
combinatie met een verouderde telefoon-
centrale op kantoor. Dankzij AddVoIP is dit 
nu verleden tijd! 

Edwin Riel startte een aantal jaar geleden 
het bellen-over-internet-dienst, met een 
eenvoudig beheerplatform. AddVoIP, ge-
vestigd aan de Cruquiusweg 1 in Heemste-
de, bedient momenteel met name de MKB 
en ZZP’ers met deze slimme oplossingen 
voor communicatie. 

Het nieuwe VoIP bellen wordt steeds po-
pulairder voor de zakelijke markt, maar ook 
zeker onder de ZZP’ers. De combinatie van 
een bestaand telefoonnummer, dat werkt 
over de bestaande internetlijn, brengt on-
gekende mogelijkheden voor bellen. Het is 
goedkoper dan een vaste telefoonlijn, door-
dat er van de internetlijn gebruik wordt ge-

maakt. Daarnaast vergt het geen onder-
houd omdat de telefooncentrale in de cloud 
staat.

Het speciale beheerplatform van AddVoIP 
biedt diverse mogelijkheden voor telefoon-
instellingen. Zo kunnen er automatische 
boodschappen worden ingesproken, kan er 
gebruik gemaakt worden van keuzemenu’s 
en automatische berichten voor klanten en 
eenvoudige doorschakeling van vast naar 
mobiel. Ook is deze VoIP dienst te gebrui-
ken met een app op de smartphone. Hier-
mee kan men zelf kiezen of er wordt uitge-
beld met het vaste (kantoor) nummer of ge-
woon het 06 nummer. Handig voor mensen 
die veel onderweg zijn!

En wanneer klanten vragen hebben over 
het beheerplatform staan Edwin en Ri-
chard, de systeembeheerder van AddVoIP, 
direct klaar voor de klant. En zo zijn er nog 
meer voordelen bij AddVoIP: De persoon-
lijke benadering en het belangrijkste geen 
verborgen kosten of jarenlange contracten. 
AddVoIP rekent een all-in-prijs en het VoIP-
abonnement is maandelijks opzegbaar. Net 
zo flexibel als internetbellen dus!

AddVoIP heeft niet als doel om de groot-
ste te worden in hun branche, maar wel de 
beste en meest persoonlijke. Edwin merkt 
dat hun diensten tegenwoordig steeds 
meer uitbreiden. Zo worden zij regelmatig 
gevraagd door klanten om te assisteren bij 
problemen met het internet of de WiFi, zo-
wel op kantoor als thuis. Zo heeft u straks 
eindelijk supersnel internet en goed WiFi-
signaal door het hele kantoor of in huis!

Mocht uw interesse zijn gewekt en zou u 
over willen naar het nieuwe bellen? En 
wilt u direct het maximale uit uw WiFi ha-
len? Neem dan contact op met AddVoIP 
via 088 4483344, 06 54708000 of stuur een 
mail naar Edwin@addvoip.nl. Of kom langs 
op de Cruquiusweg 1 in Heemstede voor 
een kop koffie. Edwin en Richard helpen u 
graag verder met nieuwe bellen!

Het nieuwe internetbellen,
nog nooit zo eenvoudig!

Uitbreiding parkeerplaatsen 
Indische buurt mogelijk
Heemstede - Door een nij-
pend tekort aan parkeerplaat-
sen in de Indische buurt heeft 
de gemeente onderzocht of 
en waar er mogelijk nieuwe 
plaatsen kunnen worden in-
gericht. De buurt is de laat-
ste decennia flink van samen-
stelling veranderd. Veel jonge 
gezinnen met vaak meerde-
re voertuigen per gezin. Voor-
al als de inwoners terugke-
ren van hun werk is het lang 
zoeken naar een plekje. De 
handhavers en politie hebben 
de laatste tijd de strijd aange-
bonden met foutparkeerders 
met boetes tot gevolg. Uit 
eerdere onderzoeken bleek 
dat bewoners en gemeente 
het groen en de speelplekken 
willen behouden.
Na een uitvoerige inventari-
satie zijn er 27 plaatsen aan-
gewezen waar mogelijk addi-
tionele parkeerplaatsen kun-
nen komen. Deze liggen over 
de gehele wijk verspreid. 
Op sommige plekken moe-
ten paaltjes verdwijnen, par-
keervakken verlengd of in 
de stoep worden ingepast. 
De Drieherenlaan, Cloos-
terweg, Molenwerfslaan, 
Laan van Insulinde, Borneo-
straat, Timorstraat, Celebes-
straat, Sumatrastraat, Lom-
bokstraat, Cruquiusweg, 
Molenwerfslaan en de 

Nicolaas Beetslaan kun-
nen op termijn een of meer-
dere extra parkeerplaatsen 
tegemoet zien. Althans dat is 
het idee van het college dat 
de uitkomst binnenkort voor-
legt aan de commissie en 
gemeenteraad. De kosten 
bedragen rond de 2.000 euro 
per parkeerplaats. Het groen 
en de speelplekken zijn in het 
onderzoek buiten schot ge-
bleven zodat de beeldkwa-
liteit van de buurt zal blijven 
zoals die is. Of deze beschei-
den uitbreiding voldoende 
soelaas biedt zal de toekomst 
uitwijzen.  Op de website van 
de gemeente zijn de exacte 
locaties met foto’s in beeld 
gebracht zodat de buurtbe-
woners vanaf heden kunnen 
zien waar en hoe de nieu-
we parkeerplaatsen worden 
ingericht. Daarnaast wor-
den de betrokken bewoners 
door de gemeente per brief 
op de hoogte gebracht van 
het voornemen extra plaat-
sen te creëren in hun om-
geving. Er wordt een inloop-
avond in de wijk georgani-
seerd waar de plannen wor-
den toegelicht. Inspraak is in 
verschillende stadia nog mo-
gelijk. Het werk kan worden 
afgerond voor het einde van 
dit jaar.
Eric van Westerloo

Knutselclub 
gaat houten 

kippen 
beschilderen

Heemstede - De kinderen 
van de Knutselclub bij WIJ 
Heemstede gaan woensdag 
5 april houten kippen be-
schilderen en met veren be-
plakken. Dan kunnen ze 
pronken in de tuin! 

Kom je ook? De Knutselclub 
is op woensdag van 13.30 tot 
15.00 uur in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten zijn: 5,- euro. 
Kinderen van tevoren aan-
melden: 023-5483828.
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Bij klachten op staande 
voet naar de podoloog
Heemstede – Bij de naam 
Kaptein hebben veel men-
sen in Heemstede een beeld 
van schoenen. Kaptein Luxe 
schoenen & Lederwaren is 
sinds 1964 een vertrouwd 
adres aan de Raadhuis-
straat voor modische schoe-
nen waar de klant een pro-
fessioneel advies krijgt. Niet 
zo vreemd dat dochter Jessi-
ca een studie volgde die alles 
te maken heeft met de voet. 
Sinds 11 jaar heeft de Regis-
ter Podoloog A + B en tevens 
podoposturaal therapeut een 
eigen praktijk voor podologie 
in Heemstede die vanaf 2015 
is gevestigd aan de Lentelaan 
8a. Het gebouw  biedt verder 
ruimte aan een strijkservice 
(www.StrijkPaleis.nl) en re-
flexzonetherapie (www.voet-
reflextherapie-haarlem.nl) en 
heeft momenteel plek voor 
nog een behandelaar. 

Voet- en houdingsklachten 
zijn veel voorkomende on-
gemakken, volgens Jessica 
en zeker niet alleen bij vol-
wassenen. Tijdens het groei-
proces kunnen kinderen last 
krijgen van voeten, knie-
en en heupen en een afwij-
kend looppatroon ontwikke-
len. “Bij Kinderen van rond 
de 10 jaar moet het hielbeen 
nog samengroeien. Als je 
op die leeftijd veel aan sport 
doet, krijg je vaak problemen 
die met een sportsteunzool-
tje verholpen worden”, vertelt 
ze. “Ook volwassenen heb-
ben regelmatig pijnlijke voe-
ten tijdens of na het sporten 
en een aangepaste zool kan 
daarbij verlichting geven.”
Een podoloog kan verder hel-
pen bij voorvoet hiel- en ze-
nuwklachten, maar ook bij 
teenafwijkingen, voetdefor-
maties en houdingsklachten. 

Het dragen van een steun-
zool op maat is dan een aan-
genaam hulpmiddel. “Pro-
bleem is wel dat een zool 
in de schoen moet passen. 
De samenwerking met de 
schoenenzaak van mijn fami-
lie is heel prettig, daar zit een 
schat van ervaring met advies 
over goed schoeisel in com-
binatie met een steunzool. 
Mijn afspraken gaan dan 
ook telefonisch via de win-
kel (023-5286745).” Het hele 
traject van het eerste consult, 
het aanmeten van de steun-
zool, levering en nazorg doet 
de podoloog zelf en wordt 
grotendeels vergoed door de 
aanvullende zorgverzekering, 
zonder aanspraak van eigen 
bijdrage. “Ik hou ervan dat 
we snel tot een oplossing ko-
men voor het probleem. Van-
af mijn jeugd ben ik bezig met 
voeten, eerst in de winkel en 
daarna vanwege mijn studie. 
Het is een dankbaar beroep, 
want de mensen zijn erg blij 
als ze niet meer de hele dag 
pijn hebben en ’s nachts lek-
ker kunnen slapen.”
Jessica Kaptein is aangeslo-
ten bij de landelijke beroeps-
organisatie van Stichting 
LOOP. Voor meer informatie: 
www.kapteinpodologie.nl.
Mirjam Goossens

Jessica Kaptein.

‘Maffe mond team’ helpt uitleg 
geven over mondgezondheid

Heemstede - ToothCamp was afgelopen 
week weer een feest in RAI met de hulp 
van het maffe mond team Berkenhof Tand-
artsen (Frank Romeijn). Berkenhof tandart-
sen hebben ludiek geholpen een belang-
rijke boodschap humorvol over te brengen 
aan de leerlingen van groepen 8. Deze leer-
lingen gaan binnenkort naar de middelba-
re school waar veel gaat veranderen dus 

ook gewoontes rondom de mondgezond-
heid. De meeste gaatjes krijgen we nu een-
maal in de pubertijd. Last minute info over 
zuur, suiker en erosie is hard nodig. Frank 
Romeijn en zijn team erbij konden zijn om 
bij de vele doe- en uitlegplekken te helpen.
Op Facebook kunt u bewegend beeld be-
kijken.
www.facebook.com/toothcamp/?fref=ts

Thema-ochtend op vrijdag 7 april
Autisme en politie/justitie
Regio - Mensen met autis-
me kunnen problemen on-
dervinden op het gebied van 
verbeelding, sociale relaties 
en sociale communicatie. Het 
is een onzichtbare handicap 
die niet altijd goed wordt be-
grepen of onderkend. Het 
Autisme Informatie Centrum 
Haarlem organiseert op vrij-
dagochtend 7 april een the-
ma-ochtend rond het onder-
werp ‘autisme en politie/jus-
titie’. Wat kan je doen als je 
zoon of dochter met autis-
me in aanraking komt met 
de politie? Wat kan iemand 

met autisme zelf doen bij een 
aanhouding? Op de ochtend 
wordt eerst de korte film ‘Au-
tidelict’ vertoond. In deze film 
volgen we Sam en Viggo. Zij 
laten op indringende wijze 
zien hoe autisme een rol kan 
spelen bij delicten en in om-
gang met politie en justitie. 
Uit het politiekorps van Haar-
lem is agent Rick van Don-
gen aanwezig, om te vertel-
len over de ervaringen van de 
politie met jongeren met au-
tisme. In het tweede deel van 
de ochtend geeft Tjitte Post-
ma van De Waag een presen-

tatie. De Waag biedt gespe-
cialiseerde zorg voor men-
sen met grensoverschrijdend 
of strafbaar gedrag. In de be-
handeling wordt rekening 
gehouden met autisme en 
gevolgen voor de responsivi-
teit/ontvankelijkheid. Locatie 
is Oostvest 60, Haarlem. Het 
programma begint om 9.15 
uur en eindigt om 12.30 uur. 
Toegang is gratis, na aanmel-
den op: aichaarlem@hotmail.
com. Het Autisme Info Cen-
trum is onderdeel van de Ne-
derlandse Vereniging Autis-
me (NVA), geheel georgani-
seerd door regionale vrijwilli-
gers die allemaal zelf iemand 
met autisme in hun directe 
omgeving hebben. Info op:
www.autisme.nl.

Lente pakt uit 
met bloesem
Heemstede - Je weet niet 
waar je kijken moet, zoveel 
bloesem is er al te zien. 
Roze, wit, geel, lichtpaars... 
lichte tinten en soms heer-
lijk geurend. Wat is de len-
te toch vrolijk! Een kou-
de dag kan er zomaar tus-
sen zitten of een fikse bui 
en zelfs nachtvorst. Maar 
het voorjaar laat zich niet 
meer verjagen: er is werk 
aan de winkel want na 
bloempracht volgt het jon-
ge blad. Zon, geef het na-
tuur warmte! 

Fotografie:
Marenka Groenhuijzen.

Lentefoto’s
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Heemstede - Het was een zon-
nige maar best wel koude voor-
jaarsdag. Zaterdag 25 maart 
stond de eerste Brocantemarkt 
van dit jaar op het programma 
van winkeliersvereniging Cen-
trum Heemstede. Die werd goed 
bezocht. Tal van kramen stonden 
op het brede deel van de Binnen-
weg opgesteld. Toegegeven: niet 
alleen met brocante spulletjes, 
ook mooie hedendaagse artike-
len lonkten om bekeken te wor-
den. Sieraden van zilver en pa-
relmoer, heerlijke oliën, aparte 
kunst, LP’s… het winkelend pu-
bliek keek zijn ogen uit. Leuk ook 

dat een paar foodtrucks de weg naar Heemste-
de hadden gevonden. Toch lekker om je zelf op 
ambachtelijk friet of boerenappeltaart te trakteren 
op zo’n marktdag. Iedereen is zo ontspannen, niks 
stress, gewoon even naar de markt.

dat een paar foodtrucks de weg naar Heemste-
de hadden gevonden. Toch lekker om je zelf op 
ambachtelijk friet of boerenappeltaart te trakteren 
op zo’n marktdag. Iedereen is zo ontspannen, niks 
stress, gewoon even naar de markt.

Niet alleen brocante in 
centrum van Heemstede

‘Subsidie energiebesparing 
eigen huis bijna op’
Heemstede - 27 maart 
j.l. vond in het gemeente-
huis de tweede editie plaats 
van de Warm Wonen infor-
matieavond, georganiseerd 
door HeemSteeds Duurza-
mer en de gemeente Heem-
stede. Met ruim 60 bezoe-
kers, workshops over duur-
zame onderwerpen als fi nan-
ciering en maatwerkadvies, 
waterzijdig inregelen en zon-
ne-energie plus een markt 
met duurzame bouwtoepas-

singen aangeboden door lo-
kale bouwondernemers was 
het een geslaagde avond.
 Om 20.00 uur opende wet-
houder duurzaamheid, Se-
bastiaan Nieuwland de 
avond met een oproep om 
samen met alle inwoners van 
Heemstede onze gemeente 
klimaatneutraal te maken. De 
gemeente draagt haar steen-
tje bij en wil samen met in-
woners en ondernemers het 
doel bereiken. Hugo Höl-

scher, voorzitter van Heem-
Steeds Duurzamer beaamd 
deze gedeelde verantwoor-
delijkheid en informeert over 
wat de coöperatie kan bete-
kenen voor de Heemstede. 
Roelof ten Broek, de winnaar 
van Energy Battle in Heem-
stede, legt uit dat je met ge-
drag al veel energie kunt be-
sparen en dat je met het be-
spaarde geld weer duur-
zaamheidsinvesteringen kunt 
doen.
Subsidies en fi nanciering van 
duurzame maatregelen is en 
blijft een populair onderwerp, 
ook op deze avond. Afgelo-
pen weken bleek dat de sub-
sidieregeling ‘Energiebespa-
ring eigen huis’ voor twee of 
meer duurzame maatrege-
len bijna op is. Als men dus 
gebruik wil maken van deze 
subsidie (oplopend tot bijna 
20% van het totaal bedrag) 
dan is het raadzaam om snel 
een aanvraag in te dienen. 
Daarnaast zijn er nog steeds 
fi nanciële mogelijkheden om 
bijvoorbeeld een warmte-
pomp of zonneboiler (deels) 
te fi nancieren met subsi-
die. HeemSteeds Duurzamer 
Wonen kan hier uiteraard bij 
helpen: zij kennen de proce-
dures en kennen de Heem-
steedse huizen.
De ‘Warm Wonen bijeen-

komst’ wordt medegeorga-
niseerd door HeemSteeds 
Duurzamer Wonen, de groep 
bouwondernemers binnen 
HeemSteeds Duurzamer die 
zich bezighoudt met het ver-
sneld verduurzamen van de 
Heemsteedse woningvoor-
raad. Samen met onder an-
dere de gemeente, de Ad-
viesgroep Duurzaamheid, 

andere ondernemers en de 
inwoners van Heemstede 
werkt HeemSteeds Duurza-
mer aan een groener, duur-
zamer en gezonder Heem-
stede.
Interesse? Meldt u dan aan 
via info@heemsteedsduur-
zamer.nl, kijk op www.heem-
steedsduurzamer.nl of neem 
contact op via 06 5797 5762.

Man aangehouden voor aanranding
Regio - De politie heeft 
woensdag een 27-jarige 
Heemstedenaar aangehou-
den, op verdenking van aan-
randing.
Woensdagochtend werd een 
Haarlemse vrouw tijdens het 
hardlopen in de Haarlem-
merhout door een onbeken-
de man vastgepakt en on-
zedelijk betast. Hierna fi ets-
te de man weg en belde de 
vrouw direct 1-1-2 en gaf zij 
een goed signalement door 
van de dader.
De politiecentraliste van 
de meldkamer stuurde di-
rect een Burgernetmelding 
uit, waarna bruikbare infor-
matie binnenkwam. De poli-
tie startte een onderzoek en 
wist woensdagmiddag een 
verdachte aan te houden: 
een 27-jarige man uit Heem-

stede. Hij werd buiten heter-
daad en na toestemming van 
de Offi cier van Justitie aan-
gehouden en overgebracht 
naar het politiebureau, waar 
hij werd ingesloten.
De afdeling Zeden onder-
zoekt of de man verantwoor-
delijk is voor meerdere aan-
randingen in Haarlem en om-
streken. Enkele vrouwen die 
de afgelopen periode mel-
ding of aangifte hebben ge-
daan, zijn afgelopen dagen 
benaderd door de zedenre-
chercheurs.
Heeft u onlangs iets derge-
lijks meegemaakt en dit nog 
niet gemeld bij de politie? 
Meld u dit dan s.v.p. via tele-
foonnummer 0900-8844.

(bron: Facebookpag.
Politie Kennemerland).

Salsadansen in 
de Princehof
Heemstede - Sinds novem-
ber vorig jaar verzorgt het 
Heemsteeds echtpaar Ingrid 
& Pau-ming Verhoef  met heel 
veel plezier elke eerste zon-
dag van de maand van 17.00 
tot 21.00 uur een salsaparty 
in de Princehof aan de Glip-
perweg 57. 
Zondag 2 april is het zover. 

Jong en oud, samen of al-
leen, met of zonder danser-
varing zijn dan van harte wel-
kom om een gezellig feestje 
te bouwen. Om 17.00 uur start 
de merenque/salsa work-
shop voor beginners. Daar-
na is het heerlijk vrij dansen, 
borrelen en lekker eten! Het 
belooft een prachtige avond 
te worden die niemand zou 
mogen missen. Om de zaal-
huur en andere kosten te be-
talen wordt 7 euro entree ge-
heven.
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Absoluut natuurtalent uit Rome
Jazz in Zandvoort met Trio Francesca Tandoi
Regio - Op 2 zondag april om 
14.30 uur treedt de Italiaanse 
pianiste Francesca Tandoi op 
in Theater de Krocht te Zand-
voort.
Francesca Tandoi komt oor-

spronkelijk uit Rome. Enke-
le jaren geleden kwam ze 
naar naar Den Haag om daar 
te studeren aan het Konink-
lijk Conservatorium van Den 
Haag. Recent studeerde ze 

daar cum laude af. Inmiddels 
is er een aantal CD’s onder 
haar eigen naam uitgebracht. 
Wat haar bijzonder maakt is 
dat ze, naast haar voortreffe-
lijke pianospel, ook nog eens 
fantastisch kan zingen. Een 
absoluut natuurtalent.
Francesca wordt muzikaal 
bijgestaan door Frits Landes-
bergen – drums en Eric Tim-
mermans – bas.

Kaarten à 15,- euro reser-
veren voor dit concert doet 
u door te bellen naar 023-
5310631 of via:
www.jazzinzandvoort.nl  dan 
wel op www.facebook.com/
jazzindekrocht Theater de 
Krocht vindt u aan de Grote 
Krocht 41.

Marc de Hond (foto: Alfred 
Oosterman).

Theatermaker Marc de Hond over 
het ontdekken van je eigen kracht
Heemstede - Marc de Hond 
komt op vrijdag 31 maart 
naar de Luifel. In zijn solo-
voorstelling ‘Wie bang is, 
krijgt ook klappen’ vertelt hij 
waar angst vandaan komt, 
wat je ertegen kunt doen en 
hoe hij zijn eigen kracht ont-
dekte, nadat hij door een 
dwarslaesie in een rolstoel 
terecht kwam. Een optimis-
tisch verhaal voor iedereen 
die wel eens bang is.

Het leven van Marc de Hond 
werd overheerst door angs-
ten. Totdat alles waar hij 
bang voor was hem vijftien 
jaar geleden overkwam: zijn 
internetmiljoenen verdamp-
ten, zijn geliefde grootouders 
stierven en tot overmaat van 
ramp kreeg hij een dwars-
laesie. Tot zijn eigen verba-
zing kwam hij optimistischer 
en sterker dan ooit uit deze 
periode. In zijn tweede the-
aterprogramma Wie bang is, 

krijgt ook klappen legt Marc 
uit hoe het hem lukte zijn 
angsten te overwinnen en 
hoe het grote oorlogsgeheim 
van zijn opa daar een belang-
rijke rol in speelde.
Volgens Marc de Hond bezit 
ieder mens de kracht om zich 
aan te passen aan nieuwe si-
tuaties. Hijzelf bleek mentaal 
en fysiek in staat tot dingen, 
die hij vooraf nooit had kun-

nen vermoeden. Het duur-
de enkele jaren om zijn draai 
te vinden in zijn nieuwe le-
ven. Hij heeft goed leren om-
gaan met tegenslagen, en 
kijkt naar wat hij wel kan in 
plaats van wat hij niet meer 
kan. Sinds januari zijn Marc 
de Hond en oud-atlete Re-
mona Fransen de trotse ou-
ders van een dochtertje: Livia 
Jasmin de Hond.
Een inspirerend en optimis-
tisch verhaal voor iedereen 
die bang is voor terroristi-
sche aanslagen, vluchtelin-
gen, angstzaaiende politici, 
spinnen, exotische ziektes, 
de dood, Prem Radhakishun 
of mannen in rolstoel. 

De voorstelling begint om 
20.15 uur en de toegang be-
draagt 18,50 euro. Informatie 
en kaarten:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.

Kunst, muzikale intermezzo’s en activiteiten 
voor kinderen tijdens vijfde Kunstbeurs
Heemstede - De Heem-
steedse Kunstbeurs beleeft 
in 2017 het eerste lustrum. 
De door kunstenaars geor-
ganiseerde beurs heeft zich 
in die vijf jaar een unieke 
en stevige positie verworven 
in de 023-regio als podium 
voor beeldend kunstenaars, 
waarbij publiek en kunste-

naar gemakkelijk tot elkaar 
kunnen komen in een leven-
dige sfeer. De beurs duurt 
drie dagen (vrijdag 31 maart 
van 19-22 uur, zaterdag 1 en 
zondag 2 april van 11-17 uur) 
en wordt gehouden aan de 
Sportparklaan 16 Heemste-
de. De Heemsteedse Kunst-
beurs is en blijft een beurs 

in ontwikkeling. De organi-
satie streeft ernaar ieder jaar 
de beste selectie aan deel-
nemers en kunstuitingen sa-
men te brengen om ervoor te 
zorgen dat een bezoek aan 
de beurs elk jaar opnieuw 
een avontuur is. Er is een ex-
terne ballotagecommissie in 
het leven geroepen. Daar-

naast worden elk jaar musi-
ci en dichters uit Heemstede 
en Haarlem uitgenodigd. Al-
les om een inspirerende om-
geving te creëren waar het 
contact tussen kunstenaar 
en publiek zo laagdrempe-
lig mogelijk is. Dat is interes-
sant voor zowel kunstenaar 
als bezoeker. In het huidige 

kunstklimaat zijn die immers 
niet vaak in de gelegenheid 
om direct met elkaar van ge-
dachten te wisselen over het 
gepresenteerde werk. Voor 
de kunstenaar is deelna-
me aan de beurs verder nog 
aantrekkelijk omdat de orga-
nisatie geen commissie van 
de kunstenaar vraagt bij ver-
koop van zijn/haar werk. 
Entree bedraagt 3 euro (kin-
deren en jongeren tot 18 jaar 
gratis toegang).
Informatie op www.heem-
steedsekunstbeurs.nl 

Preek van de Leek
Maurits Groen: “Het roer 
moet wereldwijd om”
Heemstede - Buiten was 
er veel licht, want de zon 
scheen uitbundig op zondag 
26 maart. Binnen in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
ging het over licht. Maurits 
Groen, pleitbezorger voor 
duurzaam ondernemen, hield 
op uitnodiging van de Pro-
testantse gemeente de twee-
de ‘Preek van de Leek’. Mau-
rits ging in op de stelling dat 
licht aan het begin staat van 
verandering. Als vertrekpunt 
nam hij de tekst waarmee de 
Bijbel opent, Genesis 1: “God 
zei: ‘Er moet licht komen’ en 
er was licht. God zag dat het 
goed was.” Maurits Groen 
schetste hoe grote delen van 
Afrika en Azië nog steeds 
verstoken zijn van energie 
en veilige lichtbronnen. En 
juist die maken dat mensen 
kunnen ondernemen, zich ’s 
avonds veilig buiten kunnen 
begeven en kunnen voorzien 
in hun basisbehoeften. Zijn 
uitvinding, het WakaWaka-
lampje dat zichzelf oplaadt 
met gebruik van een zonne-
cel, biedt een betaalbare, ul-
tra efficiënte oplossing voor 
het licht-probleem.

Maar dan begint het pas, 
want alles hangt met elkaar 
samen. Wat betreft de be-
hoefte aan energie zal we-

reldwijd het roer om moe-
ten: als we de aarde bewoon-
baar willen houden zijn dras-
tische maatregelen noodza-
kelijk. Een opwarming van de 
aarde van meer dan 2 graden 
klinkt misschien niet zo ern-
stig, maar is net zo levens-
bedreigend als 41 graden 
koorts voor een mens is. Fos-
siele energie, zoals van olie, 
gas en kolen, moet vervan-
gen worden door duurzame 
energie, zoals van de zon.
Maurits gaf aan dat, hoe 
klein en lokaal ook, iedereen 
in zijn eigen leefomgeving 
en thuissituatie een wezen-
lijk verschil kan maken. Zo-
lang je maar zelf vanuit een 
stellige overtuiging de inves-
tering wilt plegen; zaken wilt 
aanschaffen, afschaffen, na-
denkt bij wat je wel en niet 
koopt, doet en nalaat. Groen 
spreekt liever over ‘toe-
komstgericht’, hij gruwt van 
het woord ‘duurzaam’, omdat 
het de indruk wekt dat zorg 
voor de aarde iets alternatiefs 
is, en duur. Niets is minder 
waar. Ieder uur van de dag 
ontvangen we van de zon net 
zoveel energie als de gehele 
aarde in een jaar gebruikt; nu 
nog zorgen dat we ons tech-
nisch vernuft zo aanwenden, 
dat we die energie kunnen 
opvangen.
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Sportief trainingsweekend 
wedstrijdgroep HBC Gymnastics

Heemstede - De wedstrijdgroep van HBC 
Gymnastics, bestaande uit 23 turnsters,  is 
in het weekend van 24 tot en met 26 maart 
op trainingsweekend in Noorden geweest. 
Het weekend begon op vrijdagmiddag met 
de eerste groepsopdracht; maak een groe-
psyel en een collage. De groep was onder-
verdeeld in 4 groepen waar in het gehele 
weekend een puntentelling voor werd bij-
gehouden. De namen werden zelf verzon-
nen; de gymgeiten, turntoppers, de boem-
baatjes en de domme blondjes. Nadat de 
kok Frits van Iperen een heerlijke maaltijd 
gemaakt had, gingen we allemaal naar bui-
ten voor een renspel om zoveel mogelijk 
kaartjes te verzamelen om tot een oefening 
te komen voor de 4 verschillende toestellen  
met 6 verschillende turnsters. Na nog een 
spel voor de oudere meiden en een nacht 
in Kampeerhoeve Koole, stond boerensport 
op het programma. Mede door het zonne-
tje konden er toch activiteiten plaatsvin-
den met de mogelijkheid om nat te worden, 

wat door sommigen dan ook gebeurde. Na 
de lunch vertrokken we naar de sporthal in 
Alphen aan den Rijn voor een training van 
3 uur. Hierin konden stickers verdiend wor-
den voor onderdelen die de turnsters nog 
niet beheerste voordat het weekend begon. 
Het doel was om zo veel mogelijk nieu-
we onderdelen te leren. ’s Avonds nog een 
ren je rot spel en voor sommigen ging toen 
het licht uit. Voor de ouderen stond “30 se-
conds” nog op het programma, en daarna 
nog een korte nacht mede door de ingang 
van de zomertijd.
Op zondagochtend konden we weer naar 
buiten voor een vierkamp spel. De teams te-
gen elkaar in 4 verschillende spelen. En na 
een pick nick stond de turnhal weer ter be-
schikking. Na een goede warming up nog 
een wedstrijdcircuitje met de teams, waar-
na nog 3 kwartier vrij turnen over was. Ge-
volgd door een korte terugreis om moe en 
voldaan opgehaald te worden door de ou-
ders.

Verken de markt met open huizen kijken
Heemstede - “De verkiezin-
gen zijn voorbij en de econo-
mie groeit. Een stabiele situa-
tie. Voor ons het moment om 
de stap te maken naar een 
ander huis. De Open Hui-
zen Route helpt ons om on-
ze keuze te bepalen. Liever 
goed dan snel.” Deze con-
sument laat zich niet gek 
maken door berichten over 
een overspannen markt. Hij 
wacht zijn kans af om in-
eens toe te slaan als het huis 
van zijn dromen voorbij komt. 
“Daarom vind ik het fijn om 
bij veel huizen binnen te kun-
nen kijken op één dag.” 
Wat is een Open Huizen Rou-
te eigenlijk? ERA-makelaar 
Van den Putten legt uit. “Tij-
dens een Open Huizen Route 
stellen verkopers hun woning 
op een zaterdag open op za-
terdag 1 april tussen 11.00 en 
15.00 uur. Iedereen kan zon-
der afspraak bij huizen met 

de Open Huizen Route pos-
ter of sticker op het tuinbord 
aanbellen voor een kort kijk-
je. Heeft iemand speciale in-
teresse voor een woning, dan 
neemt hij contact op met ons 
kantoor en gaan we op ons 
gemak later terug om uitge-
breid te kijken. We organise-
ren 4 keer per jaar van uit de 
ERA-organisatie in het hele 
land een Open Huizen Route. 
De NVM organiseert 2 keer 
per jaar een Open Huizen 
Route. Verkopers vinden het 
fijn, omdat ze dan alle kijkers 
op dezelfde dag op bezoek 

krijgen. Kopers vinden het 
prettig om op een laagdrem-
pelige manier zich te oriënte-
ren, zeker als ze uit een an-
dere plaats komen. Hoe goed 
de presentaties op internet 
ook zijn, het is toch altijd an-
ders als je in de ruimte staat.” 
Kopen mensen huizen tijdens 
een Open Huizen Route? 
“Soms”, vertelt Van den Put-
ten “Wat vaker voorkomt is 
dat een huis vlak voor de 
Open Huizen Route verkocht 
wordt. Mensen die al aan het 
bieden zijn, willen de koop 
rond hebben voordat er een 

kaper op de kust komt. Wij 
raden kopers altijd aan om 
zoveel mogelijk huizen tij-
dens een Open Huizen Route 
te bekijken. Ze doen er veel 
wooninspiratie mee op en 
niet zelden wijzigen woon-
wensen daarna. Hoe beter 
iemand weet wat hij wil, des 
te slagvaardiger hij kan toe-
slaan als zo’n huis dan op de 
markt komt, dat is duidelijk!” 
De deelnemende huizen 
vindt u op:
www.vandenputten.com,
www.era.nl en www.funda.nl. 
De meeste mensen bekijken 

vijf huizen. Het is een goed 
idee om van tevoren een lijst-
je te maken met huizen die u 
wilt zien. Soms valt een huis 
af, omdat het net vóór de 
Open Huizen Route verkocht 
wordt. 

Interesse of vragen? U be-
reikt ons via www.vanden-
putten.com of kom langs op 
ons kantoor aan de Brons-
teeweg 45, 023– 5285412. Te-
vens is onze hypotheekadvi-
seur Hans Nelissen die dag 
van 11.00 uur tot 15.00 uur 
aanwezig voor informatie en 
advies. Kijk ook op:
www.facebook.com/ERAO-
penHuizenRoute.

Heemstede - Wist u dat 
de goudprijs op dit moment 
bijzonder hoog is? Het kan 
dus interessant zijn uw ou-
de goud nu te verkopen.

Wat kan ik laten taxeren?
U kunt alles waarvan u 
denkt dat het edelmetaal is 
laten taxeren. Dat kan dus 
gaan om gouden en zilve-
ren sieraden, munten, be-
stek, tanden, horloges, 
baartjes en (antiek) zilve-
ren voorwerpen.

Hoe gaat een taxatie in
zijn werk?
De gediplomeerd edel-
smid/taxateur bekijkt, test 
en berekent welke prijs 
u direct kunt ontvangen. 
Voor gouden sieraden zijn 
dit meestal grams-prijzen .
Voor antiek zilver wordt er 
niet alleen naar het gewicht 
gekeken maar ook naar 
historische waarde.

Wat gebeurt er met deze
oude sieraden?
Edelsmid Knol smelt de-
ze om tot plaat en draad 
waarna er weer nieuwe 

sieraden van gemaakt kun-
nen worden. Goud blijft im-
mers goud. Wel leuk om te 
bedenken dat er van een 
versleten ring, gebroken 
armband of een oude ket-
ting weer iets nieuws ge-
maakt kan worden en het 
metaal dat soms al wel 100 
jaar geleden werd gedol-
ven zo weer een nieuw le-
ven krijgt.

Zijn er kosten verbonden
aan een taxatie?
Nee, taxatie is altijd gratis 
en vrijblijvend.
U hoeft dus niets te beta-
len en bent ook niets ver-
plicht. Na de waardebepa-
ling kunt u dus zelf zeggen 
of u wel of niet wilt verko-
pen of er nog over na wilt 
denken.

Ook nieuwsgierig naar 
de historie en waarde
van uw objecten?
U bent zaterdag 1 april van 
10 tot 17 uur van harte wel-
kom bij:
Sfeervol bijzonder/Mooi, 
Jan Miense Molenaerplein 
8, te Heemstede. 

 Huwelijk:
 22-03-2017 Stefan Wiffrie & Dianne van der Beeke
 Geboorte:
 11-03-2017 Ola Alkhaled

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Zilverpakhuis taxeert uw 
goud en zilver bij Sfeervol
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Stroomboot Ringvaart bestaat twintig jaar
Heemstede – Twintig jaar 
geleden nam onderwijzer 
Martin van Trigt, uit Benne-
broek, het initiatief om een 
pontje te  laten varen over 
de Ringvaart. Een pont-
je voor voetgangers en fi et-
sers. Met Herman Oudejans 
kreeg hij in drie jaar tijd de 
nodige subsidies van Rabo-
bank, omliggende gemeen-
ten en de Provincie. Ook het 
GEB Haarlem deed mee en 
daar komt de paarse kleur 
van de Stroomboot nog van-
daan. Er werd een pontje in 
Friesland gekocht en de eer-
ste vaart was in 1997 van het 
Theehuis Cruquius naar de 
overkant Schalkwijk, gevaren 
door een schipper met vaar-
bewijs die iedere aspirant 
schipper in twee maanden 
leerde varen. Overvaren met 
de fi ets kostte toen 75 ech-
te centen, het was nog 1997, 
en als voetganger betaalde 
je 60 centjes. Dat is nu gra-
tis. In 2002, bij de Floriade in 
de Haarlemmermeer werd de 
fi etsbrug over de Ringvaart 
gebouwd. De Stroomboot 
kreeg subsidie van Haarlem 
en Hoofddorp en kon blijven 
varen. Vorig jaar maakten 
20.000 fi etsers en voetgan-

gers gebruik van de pont. Per 
afvaart mogen maximaal 12 
passagiers worden vervoerd. 
Tijdens de overtocht is plaats 
voor fi etsers, bromfi etsers en 
voetgangers. De pont heeft 
aan beide kanten een oprij-
plaat waardoor ook rolstoe-
len en scootmobiels mak-
kelijk toegang hebben. De 
overtocht duurt zo’n 5 minu-
ten, afhankelijk van de drukte 
en de vaarsnelheid. Genoeg 
tijd voor een praatje, het is 
altijd gezellig aan boord. Tij-
dens warme en zonnige zo-
merdagen kan er een korte 
wachttijd zijn, het aantal pas-
sagiers kan dan oplopen tot 
600 per dag. De overtocht is 
gratis, wel is er een fooienpot 
voor de bemanning, die aan 

het eind van het seizoen eer-
lijk verdeeld wordt. Het pont-
je is ook onderdeel van de 
wandelroute van NS Hoofd-
dorp naar Haarlem Stati-
on. Op rustige dagen blijven 
gasten op de pont wel eens 
lekker heen en weer varen... 
Soms hebben ze een biertje 
of wijntje mee van het Thee-
huis Cruquius en praten lek-
ker bij. Kinderen mogen wel 
eens meedoen, het stuur 
vasthouden bijvoorbeeld. 
Schipper van het eerst uur 
Hans Feijen, vindt het prach-
tig om zo als opa op te treden. 
De meeste schippers doen 
dit als een gezellig bezig zijn 
op het water, waar je gemak-
kelijk met elkaar een praatje 
maakt. Een dag in de week is 
mooi om te doen, is het druk-
ker dan spring hij graag bij. 
Ze kunnen het met 40 boots-
lieden gemakkelijk aan en er 
zijn nog meer aspirant schip-
pers die graag willen varen. 
‘Stichting Fietsvoetveer Zuid 
Schalkwijkerweg’ – Thee-
huis Cruquius houden de 
Stroomboot in de vaart. Voor 
de naam ‘Stroomboot’ is ge-
kozen omdat het schip elek-
trisch wordt aangedreven. De 
energie voor de twee moto-

Heemstede - Op zaterdag 
1 april organiseert Tennis-
vereniging Merlenhove een 
Open Dag voor leden en be-
langstellenden. Vanaf 13.00 
uur is op het tennispark in 
het Groenendaalse bos ge-
legenheid kennis te maken 
met Tennisvereniging Mer-
lenhove. Er kan door belang-
stellenden gespeeld worden 
en ook het ballenkanon staat 
opgesteld. Het bestuur en de 
Commissie Nieuwe leden zijn 
aanwezig om de nieuwe le-
den in het geheel nieuw in-
gerichte clubhuis te ontvan-
gen en het lidmaatschap van 
de vereniging nader toe te 
lichten.
Verder zullen tijdens de Open 

Dag de 500 basisschoolleer-
lingen, die van de T-line trai-
ners op hun school les had-
den, hun laatste les op echte 
gravelbanen krijgen. 

ren wordt geleverd door 12 
m2 zonnepanelen op het dak, 
op sombere dagen zo nodig 
aangevuld met stroom aan 
de wal. Een milieuvriendelijke 

vorm van vervoer. Op 1 april 
kunt u weer meevaren tussen 
10 en 18 uur. Tot 1 oktober. 
Goede vaart.
Ton van den Brink

Dag de 500 basisschoolleer-

1 april Open Dag Tennis-
vereniging Merlenhove

Verloskundigen in de Praktijk Heemstede
Heemstede –  Een logi-
sche stap, noemen ze het. 
Het team van verloskundi-
gen van Verloskundigen aan 
het Spaarne houden sinds 1 
maart spreekuur in Heemste-
de. De praktijk van het team 
dat bestaat uit 4 vaste verlos-
kundigen en een vaste waar-
neemster heeft vestigingen 
in Haarlem Centrum en in 
Schalkwijk en nu ook op de 
maandagmiddag in de Jan 
van Goyenstraat.
Iris Zwanenburg, Cecile Lip-
pes, Annemarijke Brienesse 
en Gerardine Schenk waren 
al lang van plan om een goe-
de locatie te vinden aan de 
zuidkant van Haarlem toen 
de mogelijkheid zich aan-
diende bij De Praktijk Heem-
stede. “Alles in het kader van 
‘zorg in de wijk’ ”, vertellen 
ze, “de Jan van Goyenstraat 
is net op de grens Heemste-
de met Haarlem en heeft een 
prima bereikbaarheid voor 
onze cliënten met voldoen-
de gratis parkeergelegenheid 
voor de deur.”
Het hechte team van verlos-
kundigen werkt heel wat ja-
ren samen. Naast een soli-
de partnerschap levert dat 
een vriendschapsband op  –  
ze deden ook elkaars beval-
lingen  -  met als gevolg dat 
werkgerelateerde en de pri-

véberichten gewoon door el-
kaar lopen. “Het is heel fi jn 
werken als de lijntjes zo kort 
zijn en je aan een half woord 
genoeg hebt”, beamen ze. 
Wat beweegt iemand om voor 
het vak van verloskundige te 
kiezen? “Wat is er mooier dan 
bij de start van een nieuw le-
ven te zijn”, vertellen ze en-
thousiast. “Onze tak van de 
gezondheidszorg is gericht 
op gezonde mensen, je staat 
dichtbij  mensen op een bij-
zonder moment in hun leven. 
Dat brengt mee dat je tijdens 
het hele proces van zwanger-
schap, bevalling – thuis of in 
het ziekenhuis - en nazorg 
een hechte band opbouwt 
met elkaar. Bovendien weet 
je nooit hoe de dag eruit gaat 

zien, geen dag is hetzelfde.”
Bij de Praktijk aan het Spaar-
ne draait het om de aan-
staande moeder en haar 
partner, hun wensen en de 
gezonde ontwikkeling van de 
baby.
“Wij vinden het nog altijd 
heel bijzonder om getuige te 
zijn van het wonder van een 
nieuw leven. Dat gaat nooit 
meer weg, het wordt eigen-
lijk steeds intenser.”
Aanmelden kan vanaf het 
moment dat de zwanger-
schap geconstateerd is en 
ook de partner is van harte 
welkom.
Informatie:  www. Verloskun-
digenaanhetspaarne.nl of
telefonisch: 023-5355007.
Mirjam Goossens

Van links naar rechts: Iris Zwanenburg, Cecile Lippes, Annema-
rijke Brienesse, Gerardine Schenk.

It was fi fty years ago today...
Heemstede - Zondagmid-
dag 2 april herleven de glo-
rietijden van The Beatles, 
en wel op het podium van 
de Oude Kerk. Organist Piet 
Hulsbos, pianist Jaap Stork 
en Beatleskenner Flip Ham-
man brengen dan een mu-
zikaal Beatlesprogramma. 
Het gelegenheidsduo Huls-
bos/Stork zal op deze mid-
dag concerteren op de twee 
fraaie instrumenten die de 
Oude Kerk rijk is: het Van 
Bolder-orgel en de Steinway-
vleugel. Flip Hammann zal 
tussendoor korte verhalen 
vertellen over de geschiede-
nis en de muzikale betekenis 
van The Fab Four. Belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom 
vanaf 15.00 uur. 
Jaap Stork en Piet Hulsbos 
zullen bewerkingen van en 
improvisaties op Beatles-
nummers ten gehore bren-
gen op de vleugel, het or-
gel en een harmonium. Flip 
zal de nummers introduceren 

en over de achtergronden 
vertellen. Dit alles zal wor-
den verlevendigd met beken-
de en minder bekende plaat-
jes en enkele fi lmfragment-
jes, onder meer een fragment 
van het bezoek van de Beat-
les aan Nederland, in 1964. 
Steeds weer blijkt de mu-
ziek van de Beatles ook jon-
ge mensen te inspireren. Nog 
altijd staan de Beatles met de 
meeste noteringen in de Ra-
dio 2 Top 2000. In de muziek 
van de Beatles zit veel ‘klas-
sieke’ invloed en die vermen-
ging van populair en klassiek 
is iets wat veel jonge luiste-
raars bijzonder aanspreekt. 
Bovendien is het een fascine-
rende geschiedenis hoe kwa-
jongens van begin 20 de we-
reld veroverden.

Kaarten: 19,50 euro via:
www.podiaheemstede.nl of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein.
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In Heemstede produceren we meer dan 600 kg afval per 
persoon per jaar. Er wordt al goed gescheiden, maar het 
restafval (grijze bak) bevat nog altijd meer dan zo’n 200 kg 
per persoon per jaar. Dat is (te)veel en zonde, want het ver-
branden van afval (met waardevolle grondstoffen) is op de 
lange termijn een verlies van materialen voor onszelf en toe-
komstige generaties. In Nederland streven we nu naar 100 
kg restafval per persoon per jaar in 2020. Werk aan de win-
kel dus voor ons en de gemeente.
Natuurlijk werkt u als inwoner al dagelijks mee aan het ver-
lagen van het restafval. Wist u bijvoorbeeld dat Heemste-
de in 2015 landelijk op nummer 1 stond wat betreft schei-
den van glas? Dat glas wordt hergebruikt, waardoor minder 
nieuw glas hoeft worden gemaakt. Op deze manier werken 
we aan een maatschappij zonder afval, die dus niet langer 
de aarde en haar grondstoffen uitput. Hetzelfde geldt voor 
plastic, blik, metalen, papier en GFT (groente, fruit en tuin-
afval). Juist deze waardevolle afvalstromen zou de gemeen-
te meer bij u aan huis moeten komen ophalen, het zoge-
naamde ‘omgekeerd inzamelen’. Het restafval (dat nu nog 
in de grijze container gaat) brengt u zelf weg: dit is straks 
slechts 2 kg per week per persoon (het gewicht van twee 
volle melkpakken).
Onderzoek van de gemeente toont aan dat ‘omgekeerd in-
zamelen’ op een kostenneutrale manier tot betere resulta-
ten leidt dan langzame verbetering van het huidige afvalop-
haal- en wegbrengsysteem. De onafhankelijke Adviesgroep 
Duurzaamheid heeft daarom het advies gegeven om de 
stap naar omgekeerd ophalen te maken. Neem dit ook mee 
als u de enquête invult van de gemeente (www.heemstede.
nl bij het kopje actueel) over ons afvalbeleid en enthousias-
meer de gemeente om voor ‘omgekeerd inzamelen’ te kie-
zen. Meer weten? Stuur dan een mailtje naar:
prikkeldraad@planet.nl.

Namens de Adviegroep Duurzaamheid Heemstede, 
Hugo Hölscher

Omgekeerd afval inzamelen 
leidt tot betere resultaten

Lezerspost

Auto volledig verwoest in 
centrum Heemstede
Heemstede - Een gepar-
keerde BMW is in de nacht 
van maandag op dinsdag vol-
ledig verwoest door een au-
tobrand. De wagen stond ge-
parkeerd in de Postlaan ter 
hoogte van de Raadhuis-
straat toen rond tien voor een 
de brand werd ontdekt.
Bij aankomst van de brand-
weer sloegen de vlammen 
hoog boven de auto vandaan. 
Het vuur is geblust maar er 
kon niet voorkomen worden 
dat de BMW grotendeels ver-

woest zou raken. Door de hit-
te liep ook de woning naast 
de wagen schade op. On-
dermeer een regenpijp smolt 
door de hitte en viel naar be-
neden. De oorzaak van de 
brand is nog onbekend maar 
brandstichting is niet uitge-
sloten. Agenten hebben het 
gebied rondom de auto afge-
zet en medewerkers van de 
Forensische Opsporing zul-
len in de loop van de dinsdag 
onderzoek doen om de toe-
dracht te achterhalen.

Foto: Michel van Bergen

Rick deelt een ‘free hug’ uit in Haarlem. Zaterdag 1 april 
staat hij in Heemstede.

Zaterdag gratis omhelzingen 
op de Binnenweg
Heemstede – Rick Shamier, die trainingen Mindfulness 
en NLP geeft, doet iets bijzonder aankomende zaterdag. 
Hij deelt ‘free hugs’ oftewel: gratis knuffels uit in het cen-
trum van Heemstede. Dit staat te gebeuren tussen 12.00 
en 13.30 op de Binnenweg, ter hoogte van Boekhandel
Blokker. Rick vindt dat ‘Free Hugs’ zichtbaar een klein stuk-
je van de wereld om ons heen veranderen: “ en glimlach, 
een omhelzing… en je neemt zomaar een plezierige her-
innering mee!” Iedereen is van harte welkom. Kijk ook op:
www.bewustinontwikkeling.nl.

Ben Muller met de aan bewo-
ners en winkeliers uitgereikte 
bloemen.

Bloemetje voor omwonenden na herinrichting 
kop Blekersvaartweg
Heemstede - De Bie We-
genbouw heeft in opdracht 
van de gemeente Heemstede 
de bestrating aan de kop van 
de Blekersvaartweg vervan-
gen. Ook de beschoeiing van 
de oude Blekersvaart is deels 
vernieuwd. De werkzaamhe-
den zijn in fasen uitgevoerd 
om daarmee de overlast voor 
de omwonenden zoveel als 
mogelijk te beperken. Be-
langrijk was daarbij ook dat 
de winkels goed en onbelem-
merd bereikbaar bleven. 
Gemeente en aannemer heb-
ben bewust ingezet op goed 
overleg met de omwonen-
den. Uitvoerder Ben Muller 
van De Bie Wegenbouw heeft 
gedurende het werk veel per-
soonlijk contact onderhou-

den met winkeliers en bewo-
ners. Aan de hand enkele re-
acties van hen zijn de plan-
nen bijgesteld waardoor de 
overlast nog verder kon wor-
den beperkt. Tijdens de uit-
voering hebben bewoners re-
gelmatig iets lekkers eten of 
drinken gebracht. 
Maandag 27 maart zijn de 
laatste werkzaamheden uit-
gevoerd en is alles weer op-
geruimd en netjes. Als dank 
voor het begrip en de mede-
werking van de omwonen-
den heeft de uitvoerder een 
bedankbriefje en een bloe-
metje aan alle omwonenden 
uitgereikt. Dat deze geste in 
goede aarde viel, blijkt wel uit 
de vele enthousiaste reacties 
van de mensen. 

Lions bridgen voor Stichting Bijzonder Hulp
Regio - Op zondagmiddag 
19 maart was het weer een 
drukte van belang rondom 
het Het Dorpshuis in Bloe-
mendaal, want de Lions-
club Heemstede Bennebroek 
hield die middag weer haar 
jaarlijkse Lions Bridgedrive. 
Ruud Laimböck, een van de 
organisatoren van het eer-
ste uur, had uitgerekend dat 
het de 15e keer was dat deze 
drive gehouden werd.
Maar liefst 84 deelnemers 
meldden zich zoals afgespro-
ken. Er werd gespeeld in drie 
lijnen:
Geel, groen en oranje en 
sommigen fl uisterden dat in 
die volgorde ook in sterkte 
werd gespeeld.
Het goede doel werd ge-
steund deze bridgemiddag.
Dit jaar werd de Stichting Bij-
zonder Hulp Zuid Kennemer-
land uitgekozen om te steu-
nen met de positieve op-
brengst. Deze bedroeg maar 
liefst 1.500,00 euro! Namens 

de Lionsclub mocht de heer 
Clemens Bunnik de cheque 
overhandigen.
De heren Dirk Vreeling en 
Egbert de Bruin van de Stich-
ting waren blij verrast. De 
Stichting is aangewezen op 
donaties van particulieren en 
voorziet in het lenigen van 
noden bij mensen uit de di-
recte regio, die op de een of 

andere geldige reden in een 
noodsituatie terecht zijn ge-
komen en waar de over-
heid niet direct een helpen-
de hand kan bieden. Hier-
na mocht Vera Laimböck de 
prijswinnaars van de middag 
bekend maken.
Het was weer een heel ge-
slaagde en vooral genoeglij-
ke bijeenkomst!
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Sonja Barend: “Vragen zonder antwoord zijn spoken”
Heemstede – Sonja Barend 
was decennialang  de onbe-
twiste koningin van de talk-
show op televisie. Haar inter-
views kenmerken zich door 
interesse en een grote mate 
van betrokkenheid. Onlangs 
publiceerde zij haar memoi-
res in een boek met de titel ‘Je 
ziet mij nooit meer terug’. Over 
dit boek en haar beweegrede-
nen om haar memoires op te 
tekenen ging schrijver Daan 
Heerma van Voss in het bijzijn 
van een livepubliek met haar 
in gesprek in Theater de Lui-
fel. Dit interview was tot stand 
gekomen door Arno Koek van 
Boekhandel Blokker, in sa-
menwerking met Wij Heem-
stede. 
Daan Heerma van Voss vindt 
het een bijzonder ingetogen 
boek geworden dat hem po-
sitief heeft verrast. Het thema 
van het interview en het boek 
draait om welke vragen je in 
het leven stelt en welke niet.
Sonja Barend: “De naam 
Sonja Barend is een begrip. 
Ik droeg als kind de naam 
van mijn stiefvader en heet-
te Sonja de Groot. Ik was een 
keer bij mijn tante als klein 
kind en zag op de verjaar-
dagskalender de naam Son-
ja Barend die jarig was op 
29 februari. Ik zei tegen mijn 

tante die de afwas deed:  
‘Wat toevallig: zij heet Sonja 
en zij is op dezelfde dag ja-
rig als ik.’ Mijn tante vertelde 
toen dat ik Sonja Barend was 
en mijn vader in de oorlog 
was vermoord in Auschwitz. 
Het was een grote schok voor 
mij. Vanaf het moment dat ik 
mijn schooldiploma behaal-
de, heb ik de naam Sonja Ba-
rend aangenomen. 
Ik had de oorlogsjaren bij 
mijn grootmoeder doorge-
bracht, daarna pas bij mijn 
eigen moeder. In de oorlog 
kwamen er mannen aan de 
deur die mijn moeder vroe-

Foto: Bart Jonker Productions.

Kaashuis Tromp de beste 
van Noord-Holland
Heemstede - Als je echt vak-
kundig advies wilt hebben bij 
de aankoop van een heerlijk 
stuk kaas ga dan regelrecht 
naar Kaashuis Tromp. Zij le-
veren topkazen direct aan de 
consument. Naast het inte-
ressante assortiment besloot 
de landelijke jury hen als 
nummer vijf beste van Ne-
derland te belonen. Dit mede 
van wegen de sfeer, vakken-
nis en de gemoedelijkheid in 
de winkel.
Met deze eervolle landelijke 
vijfdeplaats staan zij in on-
ze provincie zelfs op de eer-
ste plaats. Frank en Petra Ca-
pitein zijn trots op deze uit-
verkiezing. Tijdens het jaar-
lijkse Branche-Event van het 
Vakcentum, Kaas en Delica-
tessen heeft Kaashuis Tromp 
Heemstede deze mooie titel 
in ontvangst genomen. Het 
juryrapport spreekt van een 
gezellige, warme en over-
zichtelijke winkel waar veel 
te zien, te kopen en te proe-
ven is. Het echtpaar Captein 
weet sfeer in hun winkel te 
creëren.
De jury bestaat uit een on-
afhankelijke jury, collega 
winkeliers uit andere bran-

ches en een consumenten-
jury. Tussen 16 januari en 10 
februari werden de winkels 
bezocht die deelnamen aan 
de voorronde. Na het vast-
stellen wie er in de finale-
ronde werd toegelaten wer-
den de winkels opnieuw be-
zocht. Nu door drie anderen 
juryleden waaronder de win-
naar van 2015 en een con-
sument. Ook deze juryleden 
hebben de winkels onafhan-
kelijk van elkaar beoordeeld. 
De einduitslag is bepaald op 
basis van de bevindingen uit 
de beide juryrondes. Er is dus 
zeker niet over een nacht ijs 
gegaan. Met recht zijn Petra 
en Frank daarom trots op het 
behaalde resultaat. 
Wat kwam er allemaal aan 
bod tijdens de inspectie? De 
finalisten werden beoordeeld 
op hun visie op het vak en 
de branche, de eigen aanpak 
daarin, het ondernemings- 
en winkelmanagement, het 
personeel(s)beleid, hygiëne 
en netheid. Daarnaast beoor-
deelde een consumentenjury, 
die zich niet bekendmaakte, 
het aanbod van de winkel en 
de behandeling die hen als 
klant ten deel viel. In de ju-

ryrapporten uitten de juryle-
den hun lof over het vakman-
schap, de passie van de on-
dernemers en hun medewer-
kers. Volgens de jury is heel 
duidelijk geworden dat je een 
onderscheiding alleen wint 
als jij daadwerkelijk onder-
scheidend onderneemt. Dat 
kan alleen als je echt tot de 
top van de branche behoort. 
Deelname aan de Nationa-
le Competities staat uitslui-
tend open voor bedrijven die 
in het bezit zijn van het certi-
ficaat Foodspecialiteitenwin-
kel. Deze Certificering Food-
specialiteiten winkels is een 
jaarlijkse inspectie op meer 
dan 100 verschillende be-
drijfsaspecten. Daarbij spe-

len hygiëne en versheid een 
doorslaggevende rol. Daar-
naast wordt de winkel, de on-
dernemer en/of bedrijfsleider 
en de medewerkers beoor-
deeld op zaken als kwaliteit, 
niveau van het assortiment, 
winkeluitstraling en vakken-
nis/adviesvaardigheid. 
Vergeet Petra en Frank niet te 
feliciteren als u in de winkel 
bent aan de Zandvoortsel-
aan 175.
Voor informatie over de lan-
delijke Competities en de 
certificering Foodspecialitei-
ten winkels van het Vakcen-
trum, Kaas & Delicatessen te 
Woerden kijk op: www.food-
specialiteitenwinkels.nl.
Eric van Westerloo

Lezing:
‘De waarheid 
over diabetes’

Heemstede - Alexander 
Olislagers en Jack van Dijk 
verzorgen een lezing op don-
derdag 6 april met als thema 
‘De waarheid over diabetes’.
Steeds meer mensen ont-
wikkelen chronische ziekten. 
Maar leven zonder medicij-
nen en gezond ouder wor-
den, kan wel! Er wordt zelfs al 
gesproken over ‘diabetes ty-
pe 3’ (Alzheimer en demen-
tie). De lezing vertelt over 
doelbewust kiezen voor de 
juiste voeding en instelling, 
die invloed hebben op het 
kunnen voorkomen van dia-
betes type 2, maar van ande-
re ziekten en medicijnen.
Aanvang is 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 8,- euro. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

gen waar mijn vader was. 
Mijn moeder zei waar mijn 
vader was en hij werd mee-
genomen. We hebben hem 
nooit meer teruggezien. 
Ik vraag me af wat ik in de si-
tuatie van mijn moeder had 
gedaan. Was het nu dom 
van mijn moeder om te ver-
tellen waar mijn vader was? 
Iemand vraagt je iets en je 
geeft antwoord. Zou je goed 
of slecht geweest zijn in de 
oorlog? Voor mij blijft dit een 
wezenlijke vraag: het ant-
woord weet ik niet. Ik heb dit 
gesprek nooit met mijn moe-
der gevoerd. Het is anders als 

je voor werk vreemden inter-
viewt, dan vraag je door. In 
je familie ligt dit anders: je 
wilt je moeder niet kwetsen, 
ik was bang dat ze ging bre-
ken. Ik zag haar zorgen. Ach-
teraf heb ik toch wel spijt 
dat ik niet heb doorgevraagd 
bij mijn moeder, al was het 
moeilijk. Erger is met vragen 
te blijven zitten. Vragen zon-
der antwoord zijn spoken. Dit 
reken ik echter mijzelf aan, 
het is niet de schuld van mijn 
moeder. Zij zat met al dat 
opgekropte leed in haar le-
ven. Ik wilde dit verhaal van 
mijn ouders opschrijven. Het 
voelde alsof ik zelf over mijn 
schouder meekeek. Ik vond 
het eerst te intiem, om het te 
vertellen, zelfs gênant. Maar 
ik moest opschrijven hoe ik 
tegen het verleden aankijk. 
Ik heb het ook mijn broers 
laten lezen. Ze vinden het 
mooi, maar ook wel moeilijk 
en ingewikkeld. Het is en in-
tiem en rijk boek geworden. 
Mijn vader is de grootste af-
wezige maar juist het funda-
ment van dit boek. Ik bedoel 
daarmee alles wat ik doe en 
waarop ik mijn werk heb ge-
daan. Dit komt door het fun-
dament van een vader die er 
eigenlijk niet was.”
Bart Jonker

Van camera 
naar 

fotoalbum op 
uw computer
Heemstede - Vanaf dins-
dag 4 april organiseert Se-
niorweb een cursus waar-
in senioren op hun com-
puter beter uit de voeten 
kunnen met digitale foto’s 
(bewerken). U leert on-
der begeleiding van do-
cent Ad Brox een mooi fo-
toalbum maken dat afge-
drukt kan worden en an-
dere kneepjes. Heeft u mi-
nimaal de basiscursus ge-
volgd, maar bij voorkeur 
ook de vervolgcursus, of 
u heeft ruime computer-
ervaring, meldt u dan aan. 
Neem laptop of een USB-
stick mee. U kunt zelfstan-
dig werken op de compu-
ter.
U krijgt tijdens de cursus 
het lesmateriaal mee naar 
huis zodat u thuis zelf ver-
der kunt oefenen. De les 
op 4 april duurt van 10.00 
uur tot 12.00 uur, WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Meer info:
www.seniorwebhaarlem.
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Honkbal
3e Ringvaarttoernooi sterker bezet dan ooit 
Heemstede - Ter voorbe-
reiding op het nieuwe honk-
balseizoen organiseert RCH-
Pinguïns in het weekend van 
zaterdag 1 en zondag 2 april 
voor de derde maal het Ring-
vaarttoernooi. 
Het deelnemersveld zal be-
staan uit de nummers 1,2,3 
en 5 van de Overgangsklas-
secompetitie 2016, respec-
tievelijk Storks, Orioles, RCH-
Pinguïns en Onze Gezellen.
Favoriet voor de toernooize-
ge is ongetwijfeld het Haag-
se Storks, dat afgetekend het 
kampioenschap behaalde en 
daarmee het recht verwierf 
naar de Hoofdklasse te pro-
moveren. Dat van dat recht 

geen gebruik gemaakt werd 
had te maken met de om-
standigheid dat de club bin-
nen een paar jaar moet ver-
huizen naar een andere lo-
catie, waardoor het investe-
ren in het verbeteren van de 
huidige accommodatie tot 
hoofdklasseniveau zinloos 
werd.
Voor het komend seizoen 
zullen niet alleen de kampi-
oen van de Overgangsklas-
se maar ook de nummers 2 
en 3 van de standaardteams 
gerechtigd zijn om in een na-
competitie met de 3 onder-
ste teams van de Hoofdklas-
se te strijden om 4 plekken 
in de hoofdklassecompeti-

tie 2018. Dat bestempelt het 
Ringvaarttoernooi met louter 
kanshebbers op deelname 
aan deze promotiecompeti-
tie tot een buitengewoon in-
teressante krachtmeting.

Het toernooi wordt op zater-
dag om 10.30 uur geopend 
met de lokale derby tussen 
RCH-Pinguïns en Onze Ge-
zellen. De finale vindt zondag 
plaats om 15.45 uur, om 14.00 
uur voorafgegaan door de 
strijd om de 3e en 4e plaats.

Alle wedstrijden vinden 
plaats op het Heemsteedse 
Sportpark, ingang Ringvaart-
laan. 

Kon. HFC laat twee punten liggen tegen GVVV
Regio - Na afloop van de 
90 minuten speeltijd over-
heerste bij HFC het gevoel 
dat twee kostbare punten 
waren verspeeld. Het gelij-
ke spel 1-1 tegen de nummer 
twee van de ranglijst was na-
tuurlijk een prima presta-
tie, toch had er meer inge-
zeten.  HFC begon goed aan 
de wedstrijd wat resulteerde 
in een kans voor Kevin Ster-
ling gevolgd door een corner. 
Met een volley raakte Opo-
ku de onderkant van de lat. 
GVVV was na een kwartier 
pas gevaarlijk via Latupeiris-
sa waar doelman Boks van 
HFC de kans verijdelde. Kop-
ballen van Beeren en Tame-
rus miste de juiste richting. 
HFC sneed als een warm mes 
door de GVVV boter wat re-
sulteerde in twee gele kaar-
ten voor GVVV spelers die 
aan de noodrem moesten 
trekken. Sterling werd ge-

Heemstede - Zaterdag 
25 maart werden zwemdi-
ploma’s behaald in zwem-
bad SportPlaza Groenen-
daal.

Diploma A
Teun van Aalderen, Jes-
se Agterhof, Naya Beylou-
ni, Philippine Blom, Max 
Bos, Elinda van Dalen, Ju-
lie Delahaij, Eline Eradus, 
Stefan Eradus, Pepijn Fel-
lier, Dani Geeven, Mar-
nix van Herwerden, Sofie 
Ibrahim, Lisa van der Jagt, 
Dean Kracht, Mika Lom-
merse, Scott Milton, Le-
vi Möllmann, Luna Mooij, 
Lindsay de Nijs, Zanna 
Rasch, Frederieke Regter-
schot,  Casper van Rooy-
en, Stella Schavemaker, 
Mohamed Shoble, An-
ne-May Smits, Esmeralda  
Snijder, Reinier Thieschef-
fer, Joël Traudes, Saar Vis-
ser, Hielke Vogelzang, Ru-
ben de Vries,  Laura van 
Wijk, Stijn Wilhelm, June 
Zentveld en Charlize Zeu-
levoet.

Diploma B
Olivia Aznar-Oswald, Oli-
vier Boersma, Amelie Bra-
lewska, Valerie van de 
Bult, Maxine Carlier, Sil-
ke Collet, Fee van Diemen, 
Finn Dijkstra, Sem Drom-
mel, Mila Faber, Annabel 
Flaman, Nienke Geijzers,  
Nienke van Goor, Thijs 
de Groote, Joshua Hersi-
sia,  Duco Heijn, Ties Hol-
drinet, Yara Kerdijk, Tae-
ke Kleyn Molekamp, Me-
aghan Koelemij, Rosie 
Lecuyot, Thijmen Menig, 
Simon Mooijekind, Frede-
rique Mooijen, Pelle van 
het Nederend, Lieve van 
Oirschot, Sanne Plantinga, 
Ela Rood, Aimee Schipper, 
Jeff Schrier, Duuk Schul-

Afzwem-
diploma’s

ler, Isa Siepel, Tim Spronk, 
Thijs van Staalduinen, Lexi 
Staats, Tobias Stel, Han-
nah Stoelman, Kate Steu-
tel, Thijs Takahashi,  Silvijn 
Tonen,  Benthe Venneker, 
Lars Verbeek,  Sake Vis-
scher, Dylan van Vliet, Lie-
ve Vos, Bo Wassink, Valen-
tijn van Zanten, Mauk Zijl-
mans en Zef Zwart.

Diploma C
Minke Agterhof,  Juli-
an Bakker, Elias Beylouni,  
Felix Beversluis, Hugo de 
Bie Leuveling Tjeenk, Hu-
go Blom, Stella de Boer, 
Alexander van de Bult,  
Sophia Cornegoor, Tho-
mas Cremer, Stan Dijk-
man, Mike Fouchier, Luk-
as de Haas, Tomas de 
Haas, Sem van’t Hof, Lu-
ka Huurman, Lucas Kok, 
Ryan Mul, Christian Od-
dens,  Osman Öztürk, Frie-
da Raudenbusch, Femke 
Schotanus, Isabel Uithof 
en Meike Verhoeven.

Zwemvaardigheid 1:
Eva Glazenburg en Eline 
Velthoven.

Zwemvaardigheid 2:
Ilse Spoelstra, Dylan Tacx 
en Zita Tacx.

Zwemvaardigheid 3:
Nehir Efsa Akdeniz en 
Ilana Righarts.

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

haakt op de rand van de 16 
meter. De overigens uitste-
kende scheidsrechter Vee-
kamp wuifde alle HFC pro-
testen van de hand. Afgeme-
ten aan de mogelijkheden en 
kansen had HFC in de eerste 
helft afstand moeten nemen 
van de tegenstander.
Hoe anders kan een wed-
strijd verlopen. Nadat doel-
man Jansen van GVVV een 
fraaie kopbal van Wessel 
Boer met een formidabe-
le reactie over de doellat tik-
te, leidde de daaropvolgen-
de aanval tot een doelpunt 
van GVVV. Na een vloeien-
de aanval ontving Martin van 
Eck, geheel vrijstaand, de bal. 
Hij mikte de bal zuiver in de 
benedenhoek, ongrijpbaar 
voor doelman Boks 0-1. HFC 
moest even tot zichzelf ko-
men om vervolgens opzoek 
te gaan naar de gelijkma-
ker. Opoku blijft lastig te be-

spelen als hij mee ten aan-
val trekt. De andere wapens 
van HFC; de verre ingooien 
van Tamerus en de romme-
laar Koen Beren zorgen dan 
voor de rest. Halverwege de 
tweedehelft kopte Opoku een 
bal door die door beren ver-
zilverd kon worden. Sam Sin, 
die in de basis mocht be-
ginnen, zag zijn inzet van 30 
meter net naast de doelpaal 
vliegen. Opoku moest met 
een uiterste inspanning in-
grijpen toen GVVV dreigde 
door te breken. Coach Ver-
donkschot wisselde een mid-
denvelder voor een aanval-
ler, omdat de winst voor het 
grijpen lag. Ook na de drie 
minuten extra tijd bleef de 
stand alsnog gelijk.

Aanstaande zaterdag speelt 
HFC om 15.00 uur de uitwed-
strijd in en tegen Katwijk. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Mooie medailles voor 
onderwaterhockey kampioenen
Heemstede - Afgelopen 
zondag zijn in Zeist in het 

KNZB-bad weer de laat-
ste wedstrijden van de jeugd 

onderwaterhockey compe-
titie gespeeld. De Heem-
steedse Reddingsbrigade 
(HRB) heeft daaraan meege-
daan met een gecombineerd 
jeugdteam t/m 18 jaar. Er zijn 
vijf competitiedagen geweest 
op zondag en het gemeng-
de team WVH/HRB is kampi-
oen geworden in de B-pou-
le. Afgelopen zondag heb-
ben namens de HRB Nick, 
Lisa en Vera samen met San-
ne, Simone, Tobias, Sophie, 
Vera, Pascalle en Tim van De 
Watervrienden Hoofddorp 
(WHV) de wedstrijden ge-
speeld. Zij stonden er goed 
voor en hebben er twee ge-
wonnen, 1 gelijk gespeeld en 
1 net verloren met 2-3. De re-
sultaten waren goed en ze 
werden kampioen! Alle jeugd 
vertrok naar huis met een 
mooie medaille.
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fo@thevoicecompany.org. 
www.thevoicecompany.org

Passieconcert in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 15u. Uit-
voering: Plus Minus o.l.v. 
Wil Bakker. Toegang gratis, 
met deurcollecte. Na af-
loop Thee, koffie en gebak 
in de Pauwehof.

Ontmoeting ouderen
Maandag 3 april Open 
dag Ontmoetingscentrum 
Heemstroom en Wij De 
Molenwerf, Wijkcentrum 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. 14-
16.30u. Speciaal voor ou-
deren, ook met dementie. 
Kennismaken met div acti-
viteiten. Aanmelden:
a.van.duin@zorgbalans.nl
of 06–52456095.

Senioren
verhalentafel
Vrijdag 7, 14, 21 april, 
12, 19, 26 mei en 2, 9 
en 16 juni Verhalentafel, 
verhalen over vroeger, Bi-
bliotheek Heemstede, 10-
12u. Toegang gratis. Juli-
anaplein 1 in Heemstede. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Sport
Zaterdag 1 april Open 
Dag Tennisvereniging Mer-
lenhove, va 13u. Tennis-
park, Groenendaalse bos, 
Heemstede. 

Zondag 2 april Spin-
ningmarathon4Parkinson, 
Sportschool Nieuw Groe-
nendaal. Start: 12.30 uur. 
Einde: 15.30 uur. (Inschrij-
ving gesloten).

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 30 maart Acryl- en 
olieverfschilderijen, land-
schappen en dorpsgezich-
ten van Annemiek Loof. 
Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingstijden.  
  
T/m 31 maart beeldge-
dichten van Vera Brugge-
man, met medewerking 
van dorpsdichter Gerard 
Beentjes. Raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplein.
Opening: woensdag 1 feb. 
16.00 uur.

Autisme
Vrijdag 7 april Thema-
ochtend AIC Haarlem over 
‘autisme en politie/justi-
tie’. Locatie: Oostvest 60, 
Haarlem. Va. 9.15 uur met 
o.a. film ‘Autidelict’ en pre-
sentatie. Toegang gratis, na 
aanmelden op: 
aichaarlem@hotmail.com.

Beurzen en markten
Vrijdag 31 maart (19-
22u., zaterdag 1 en zon-
dag 2 april 11-17u.), Heem-
steedse Kunstbeurs. Div. 
hedendaagse kunst, met 
muzikale intermezzo’s en 
activiteiten voor kinderen. 
Entree: 3,- euro. (kinde-
ren en jongeren tot 18 jaar 
gratis toegang). Loc: Sport-
parklaan 16.
www.heemsteedsekunst-
beurs.nl.

Bijeenkomst
afvalinzameling
Woensdag 19 april Be-
wonersbijeenkomst door 
gemeente Heemstede over 
uitkomsten enquête af-
val inzamelen. Meer info: 
www.heemstede.nl. Aanv 
20u. Raadhuis Heemstede, 
Raadh.plein 1. 

Boekenweek
Donderdag 30 maart Jo-
ris Luyendijk bij boekhan-
del Blokker over zijn boek 
‘Kunnen we praten’. Aanv. 
15u. Aanmelden: 023- 
5282472.
Toegang vrij. Binnenweg 
138, Heemstede.

Zaterdag 1 april Herman 
Koch signeert bij Blokker, 
13-14u. Toegang vrij. Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
Info: 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl.

Dansen
Zondag 2 april Dansen in 
de Princehof, Glipperweg 
57 Heemstede. Om 17u. 
start de merenque/salsa 
workshop, daarna vrij dan-
sen. Toegang: 7,- euro.

Excursies
Dinsdag 4 april Voor-
jaarswandeling om 18.30u 
in Groenendaalse bos. Ver-
trek bij informatiebord 

parkeerplaats Landgoed 
Groenendaal. Deelname 
gratis. ww.ivn.nl/zk of 023-
5293302.

Film
Woensdag 5 april Film 
v.a 20u. bij WIJ Heemste-
de, over een mysterie. Met 
o.a. Emily Blunt. Entree: 7,-. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Free hugs
Zaterdag 1 april Gratis 
omhelzingen op de Bin-
nenweg t.h.v. Boekhandel 
Blokker, 12-13.30u.
Kijk ook op: www.bewusti-
nontwikkeling.nl.

Informatiebijeekomst
Vrijdag 7 april Trefpunt-
café over PARK21, groot 
park in ontwikkeling, tus-
sen Hoofddorp en Nieuw-
Vennep. Aanv. 20u. Info 
door gemeente Haarlem-
mermeer. Akonietenplein 
1, Bennebroek.

Jeugd
Woensdag 5 april Knut-
selclub WIJ Heemstede, in 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. Dit 
keer: houten kip beschil-
deren en beplakken. 13.30-
15u. Aanmelden: 023-
5483828, 5,-.

Vrijdag 7 april Kinderdis-
co met thema ‘Popster’ bij 
Plexat de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 19-21u. En-
tree: 3,-. Opgeven niet no-
dig.

Kledinginzameling
Vrijdag 7 + zaterdag 8 
april Gebruikte kleding, 
schoenen en huishoudtex-
tiel inzameling bij Kerkcen-
trum het Jagerhuis, Bin-
nenweg 69. Vrij: 18.30-
20u., za. 9-12u. Org:  www.
samskledingactie.nl.

Lezingen
Donderdag 30 maart 
Mondriaan en De Stijl, WIJ 
Heemstede. Aanv. 20u. 
Entree: 10,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl en 
023-5483828.

Donderdag 6 april ‘De 
waarheid over diabe-

AgendA tes’, info over leven zon-
der medicijnen en ge-
zond ouder worden. En-
tree: 8,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Muziek
Zondag 2 april Jazzcon-
cert in theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 Zand-
voort met ditmaal Fran-
cesca Tandoi. 14.30u. Toe-
gang: 15,-. Reserveren: 
023-5310631,
www.jazzinzandvoort.nl of 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Muzikaal Beatlesprogram-
ma, Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede, 15u. 
19,50 CJP 18,50. Kaarten 
via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Canto Ostinato op pia-
no en marimba, Immanu-
elkerk Haarlem, Van Eg-
mondstraat 7. 11.45u. Geen 
toegang, wel collecte.

Donderdag 6 april Lipkind 
Ensemble speelt Schu-
bert op de Violino Basso, 
20.15u, zaal open: 19.45u. 
Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem In-
formatie en kaarten: http://
www.lipkind.org/haarlem.

Zaterdag 8 april Bach in 
de Binnenstad, Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. Mark 
Lippe, aanv. 17u. Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 
24, Haarlem. Toegang vrij, 
Vrijwillige bijdrage na af-
loop van het concert.

Voorjaarsconcert Noord-
hollands Promenade Or-
kest onder leiding van Pe-
ter Stam, Wilhelminakerk, 
Ged.Oude Gracht 61 te 
Haarlem. Aanv.20.15u. En-
tree: 12,50; kinderen tot 12 
jaar: 5,-euro.

Zondag 9 april Optre-
den Vocaal Ensemble 
Kwarts, o.a. de Deutsche 
Johannes-Passion. Aanv. 
15.30u. Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 22 Haarlem. 
Kaarten 12,50 / aan de zaal 
15,-.
Kaarten: www.vocaalem-
semblekwarts.nl.

Uitvoering Johannes Pas-
sion–J.S. Bach, 16u. Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 
26, Haarlem. Groot- en 
kleinkoor The Voice Com-
pany. Toegang 15,- euro. 
Kaarten a/d kerk of via in-

T/m eind maart Grote 
zwartwit fotocollages Pie-
ter van Gaart bij Seinwe-
zen, Kinderhuissingel 1 
Haarlem.
Info: 023-5317118.

T/m 22 april Schilderwer-
ken van Heemsteedse kun-
stenares An Luthart bij In-
stituut voor Fysiotherapie, 
Sorghbos, Burg v Lennep-
weg 39 Heemstede. O.a. 
Landschappen.
Info: 023-5281906.

Tentoonstellingen/
exposities

T/m zondag 16 april 
‘Zicht op de stad’ van Wim 
Tromp (Haarlem). KZOD 
in de Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem.
www.wimtromp.nl,
www.kzod.nl en
www.facebook.com.

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Vrij toegang.

Theater
Vrijdag 31 maart Marc 
de Hond met ‘Wie bang is, 
krijgt ook klappen’. 20.15u. 
18,50. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Toneel
Zaterdag 8 en zondag 
9 april Lady Macbeth, de 
bekentenis van een bitch, 
door Haarlemse Tooneel-
club in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 12,50 euro 
toegang, tel. 023-5380076. 
www.haarlemsetooneel-
club.nl

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 31 maart Vanaf 
14.30u iedereen welkom bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. O.a work-
shops en film, thema Duur-
zaamheid.
Tevens afscheid interim-di-
recteur Monique Klompé. 
Gratis toegankelijk.  
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 maart 2017

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

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Kunstbeurs

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Enquête over afvalinzameling 
in Heemstede
De gemeente Heemstede nodigt alle inwoners 
uit deel te nemen aan een enquête over de 
afvalinzameling in de gemeente. Tot 3 april 
kunt u uw mening geven over onder ander het 
serviceniveau, het gebruik van inzamelmiddelen en 
de manieren van afvalscheiding. Met deze inbreng 
wil de gemeente het gescheiden inzamelen van 
afval verbeteren.
Kijk voor uitgebreide informatie over veranderingen 
in afvalinzameling en het invullen van de online 
enquête in het nieuwsbericht op www.heemstede.
nl. U kunt ook een papieren enquêteformulier 
afhalen bij de publieksbalie in het raadhuis.

Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen 
zonder afval te laten leven? Gemeente Heemstede 
en gemeente Bloemendaal roepen hun inwoners 
op om het te proberen! De gemeenten starten met 
de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 
april tot en met 19 juli.
U zich aanmelden via 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl

1 van de 100? 
Durft u deze uitdaging aan? Elk huishouden mag 
meedoen: van jong tot oud, van alleenstaand 
tot samenwonend, met of zonder kinderen. 
Via een online platform krijgen deelnemers 
weekopdrachten én tips die hen helpen in de 
uitdaging tot een afvalvrij leven. Het beetje 
restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de 
afvalmeter op de website. In andere gemeenten is 
met dit experiment al gebleken  dat het mogelijk is 
om veel minder afval te produceren. Dit lukt door 
goed afval te scheiden (afval = grondstof ) en na te 
denken bij de aankoop van producten.  
Deelnemers kunnen op 

Oproep aan inwoners van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal

100 huishoudens in 100 dagen 100% afval-vrij

heemstedebloemendaal.100-100-100.nl ervaringen, 
foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor 
iedereen te volgen. 

Startbijeenkomst
De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging 
voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april 
in het raadhuis van Heemstede (of kunnen naar 
de startbijeenkomst op maandag 3 april in het 
dorpshuis Vogelenzang).

Vrijdag 7 april
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 7 april 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.

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via www.heemstede.nl/
meldpuntwoonomgeving. Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62



G-voetbal WSV 30 G1-HBC G1: 1-4  
‘Door de bank genomen’
Heemstede - ‘De bank’, we 
maken er dagelijks gebruik 
van. Voor het geldverkeer, om 
op te zitten of een lekker dut-
je te doen. Door de bank ge-
nomen hechten we er ver-
der weinig waarde aan. In het 
voetbal is dat anders. Daar is 
het de plek voor de spelers 
die niet in de basis staan en 
in de geschiedenis blijkt de 
waarde van de bank het ver-
schil te kunnen maken tus-
sen kampioen worden of niet. 
Bij HBC ontbraken zaterdag 
4 spelers die hun kwaliteiten 

bewezen hebben en vaak een 
vaste waarde zijn in het team. 
Hoe mooi is het dan dat de 
bank moeiteloos de openge-
vallen plekken in kan vullen.
Coach Jan stuurde het acht-
tal de wei in, met de eenvou-
dige opdracht uit te gaan van 
de eigen kracht en zo drie 
punten mee naar Heemste-
de te nemen. Arjen, wie an-
ders, opende de score en 
zette daarmee een belangrij-
ke stap in de goede richting. 
Was het de gemakzucht, was 
het de scheidsrechter die het 

heel kort hield, of kwam het 
door het tekort aan wissel-
spelers, hoe dan ook WSV 30 
nam het spel over en maakte 
weer gelijk.
In de rust werd ook niet he-
lemaal duidelijk waar het nou 
aan lag. Wel duidelijk was dat 
er door een blessure van Tho-
mas nu helemaal geen bank 
meer was. De tweede helft 
begon met het laten zien hoe 
er eerder die week getraind 
was. Door korte combinaties, 
waarbij iedereen bij betrok-
ken wordt, de weg naar het 

doel vinden. Jeroen wist uit 
een spelhervatting Martijn te 
vinden die verwoestend uit-
haalde. 1-2. Martijn had tot 
man van de match gekozen 
kunnen worden. Door zich 
te concentreren op zijn eigen 
spel kwam hij steeds beter 
in de wedstrijd. En door as-
sists van hem kon Arjen het 
met nog twee doelpunten af-
maken. De 1-4 had nog meer 
kunnen worden, maar helaas 
troffen schoten van Jeroen 
slechts de lat.

Vanuit zijn luxe zetel zag 
coach Jan, met een tevre-
den glimlach, dat de kampi-
oenkansen nog volop aanwe-
zig zijn...

Dansen als
een ‘Popster’

Heemstede - Op vrijdag 7 
april kun je uit je dak gaan tij-
dens de kinderdisco in Plexat 
de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede. De aan-
vang is 19.00 uur en om 21.00 
uur is het einde van de dis-
co-avond.
De disco is bestemd voor 
kinderen. Bij binnenkomst 
worden naam en telefoon-
nummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterla-
ten. Entree: 3,- euro inclusief 
iets lekkers en drinken. Op-
geven is niet nodig! 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 2017
- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 1e 

verdieping met dakterras, wabonummer 128864, 
ontvangen 10 maart 2017

- Heemsteedse Dreef 153, het plaatsen van een 
geluiddempende haagdragende erfafscheiding, 
wabonummer 129225, ontvangen 13 maart 2017

- Glipper Dreef 191, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 129884, ontvangen  
14 maart 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Lorentzlaan 65, het plaatsen van een opbouw 

op een garage / berging, wabonummer 120946, 
verzonden 24 maart 2017

- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen 
van de voorgevel in de oorspronkelijke staat, 
wabonummer 123907, verzonden 24 maart 2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van het 
woonhuis op de 1e en 2e verdieping, vergroten 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en plaatsen 
toegangspoort, wabonunmmer 117891, 
verzonden 24 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes 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’. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

De 5e editie vindt plaats in 
Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16 in Heemstede. 
Kijk voor het programma op 
heemsteedsekunstbeurs.nl

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2017
Op 14 maart 2017 heeft het college 
van Burgemeester en wethouders het 
Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 

het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2013 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.
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