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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Collectanten 
gezocht voor 

Vogelhospitaal
Heemstede - Het Vogelhos-
pitaal collecteert in Heem-
stede in de week van 23 tot 
en met 28 april voor de ver-
zorging van de vogels in het 
Vogelhospitaal te Haarlem.

Het Vogelhospitaal in Haar-
lem vangt vogels op uit de 
hele regio, ook uit de ge-
meente Heemstede. U kunt 
zieke of gewonde vogels zelf 
langsbrengen of de Dieren-
ambulance bellen, die voor 
vervoer naar het Vogelhos-
pitaal zorgt. Regelmatig ko-
men er gewonde vogels bin-
nen die slachtoffer van het 
verkeer geworden zijn, som-
mige zijn tegen spiegelen-
de oppervlakten aangevlo-
gen of vervuild geraakt met 
dieselolie, andere hebben 
een vishaak doorgeslikt of 
zijn verstrikt geraakt in vis-
draden. In het voorjaar arri-
veren de nestjongen, soms 
hele nesten, waarvan de ou-
ders verongelukt zijn.

Wilt u helpen collecteren? 
Neem contact op met 023-
5255302 of management@
vogelhospitaal.nl.
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Versierselen voor politici Maas en Heeremans 
Heemstede - Als je de algemene 
zaak 12 jaar of langer dient, kom 
je in aanmerking voor een onder-
scheiding. Lokale politici Johan 
Maas en Wim Heeremans ontvin-
gen op 29 maart een Koninklijke 
onderscheiding.

Beide heren waren jarenlang als 
raadslid en fractievoorzitter be-
trokken bij de Heemsteedse poli-
tiek. Heeremans voor het CDA en 
Maas voor de PvdA.
Wim Heeremans was lid van de au-
ditcommissie en aanspreekpunt 
voor de accountant. Bestuurslid 
bij de werkvoorziening Paswerk. 
Johan Maas heeft er 16 jaren 
op zitten in zijn rol als raadslid 
en fractievoorzitter. Hij nam, als 
langstzittend raadslid, de functie 
van plaatsvervangend voorzitter 
op zich. Dit op momenten dat de 
burgemeester tijdens vergade-
ringen zelf het woord voerde. In 
het voor Heemstede zo belangrij-
ke burgerparticipatie traject ‘Het 
Havenlab’ fungeerde Maas als 
voorzitter van de werkgroep. Bei-
de heren zijn benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Verschillende sprekers zwaaide 
de heren lof toe. Wethouder Kui-
pers typeerde Heeremans als een 
betrokken politicus die ruimte liet 
voor andere meningen in de frac-
tie, maar bovenal op financieel 
gebied een waardevolle steunpi-
laar was.
Het bewaren van de CDA-koers 

was Heeremans volledig toever-
trouwd.
Johan Maas maakte zijn frac-
tie, ondanks de geringe omvang 
in de laatste jaren, tot een factor 
waarmee rekening werd gehou-
den. Raadsleden van andere par-
tijen moesten toegeven veel van 
Johan te hebben geleerd. Zijn op-
treden in de raad en commissies 
werd gevreesd wegens zijn ver-
bale kracht in het debat. Hee-
remans had er geen moment 
spijt van zijn lange inzet voor de 
Heemsteedse gemeenschap. “Ik 
zou het zo weer doen”, zei hij in 
zijn slotwoord.

Johan Maas dankte de inwoners 
die hem via hun stem zo lang 
een mandaat gaven om zijn werk 
voor Heemstede te doen.
Hij had nog wel een boodschap. 
“Minder praten en meer de straat 
op, heb meer oog voor inwoners 
en denk onafhankelijk.” 

Heeremans staat op de nomina-
tie om wethouder te worden, dus 
mogelijk ziet Heemstede hem 
nog terug in de politieke arena. 
Maas heeft nu meer tijd voor zijn 
gezin en vele hobby’s. 

Eric van Westerloo
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ook 50+ van harte welkom

omgeving Raadhuisstraat. 

Wij zijn op zoek naar een serieuze

omgeving Raadhuisstraat. 

Wij zijn op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

40 jaar
PAUL

MANS

Het is feest!

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5
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‘Eitje-tik’ hoogtepunt bij Paasontbijt op De Ark
Heemstede - Basisschool De Ark 
was in paasstemming afgelopen 
donderdag. De hal stond vol vro-
lijk gedekte tafels voor het jaar-
lijkse Paasontbijt. 

De kinderen hadden eerder die 
week in hun eigen klas het paas-
verhaal bekeken. Pastor Dekker 
was deze ochtend ook aanwezig. 
De paaskaars werd aangestoken, 
er werd besproken wat de kinde-
ren van het paasverhaal is bijge-
bleven, wat zij bijzonder vonden 
en wat er gevierd wordt met Pa-
sen. Ook werden er vrolijke lied-
jes gezongen. Iedere groep had 
ook een paaswens bedacht en 
deze op een papieren bloem ge-
schreven. Per groep mocht een 

leerling naar voren komen om 
deze wens voor te lezen en zo te 
delen met iedereen. Aansluitend 
was het weer tijd voor het hilari-
sche ‘eitje-tik’. Alle kinderen had-
den een gekookt eitje gekregen. 
De kinderen tikten met hun ei te-
gen het ei van hun klasgenoten. 
Degene die als laatste van een 
groep nog een heel ei had, mocht 
naar voren komen en zo waren er 
nog 8 kinderen over die met el-
kaar de strijd aangingen om dit 
jaar de ‘eitje-tik-kampioen’ te wor-
den. 

Toegejuicht en aangemoedigd 
door alle klasgenoten, leerkrach-
ten en klassenouders werd San-
to uit groep 5 uiteindelijk de win-

naar. Hij kreeg een grote chocola-
de paashaas. De andere groeps-
winnaars kregen als troostprijs 
ook een chocolade paashaas. Na 
dit spektakel was het dan einde-
lijk tijd om gezellig met elkaar te 
ontbijten. De gekleurde bordjes 
waren voorzien van broodhaan-
tjes, matses en heerlijke boter-
hammen.

Het was een gezellige ochtend. In 
de middag werd het thema van 
de afgelopen maanden, ‘weer en 
klimaat’, afgesloten met een podi-
umpresentatie van alle groepen, 
waarna iedereen kon gaan ge-
nieten van een lekker lang Paas-
weekend!

Verhalentafel 
over ‘toen’
Heemstede - Schuif aan bij de 
Verhalentafel waar u met ande-
re deelnemers verhalen en foto’s 
uitwisselt over het leven van toen 
in Heemstede. Van 6 april tot en 
met 15 juni (m.u.v. 27 april) vin-
den deze Verhalentafels plaats op 
alle vrijdagen. Sybil van Dam leidt 
de Verhalentafels. U kunt verha-
len ophalen en anekdotes vertel-
len of beluisteren.
De ontmoetingen vinden plaats 
van 10.00 tot 12.00 uur bij WIJ 

Heemstede in De Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede.
Neemt u deel? Dan is het leuk om 
oude voorwerpen en foto’s mee 
te nemen. Ook Sybil neemt foto’s 
en filmbeelden mee om de verha-
len weer in herinnering te bren-
gen. Van de wekelijkse bijeen-
komsten wordt een verslag ge-
maakt om later nog weer eens te-
rug te lezen.
De toegang is gratis. Het is niet 
nodig u van tevoren aan te mel-
den. De Verhalentafels zijn voor 
mensen van  50 jaar en ouder.

Voor meer informatie: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Beeld: Beeldbank Noord-Hollands Archief

Johan Maas en Wim Heeremans.

Jom Hasjoa 
herdenking
Heemstede - Jom Hasjoa de dag 
der vernietiging, is de gedenkdag 
voor de 6 miljoen slachtoffers van 
de Sjoa (Holocaust), tevens de 
dag waarop het getto van War-
schau werd vernietigd.
Op woensdagavond 11 april van 
20.00 tot 20.45 uur wordt bij het 

Joods monument aan de Vrij-
heidsdreef in Heemstede deze 
ramp herdacht. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom.
Na een inleidend woord van de 
voorzitter van het bestuur Stich-
ting Joods Monument Heemste-
de zal er een herdenkingskaars 
worden aangestoken en zullen de 
namen van alle 162 Heemsteedse 
slachtoffers worden voorgelezen, 

zowel de namen van inwoners als 
die van de onderduikers. Er zal te-
vens aan de aanwezigen gele-
genheid worden geboden tot het 
noemen van andere namen van 
slachtoffers van de Sjoa.
Ter afsluiting wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld om een 
steentje op het monument te leg-
gen.
De Vrijheidsdreef is van 19.30 tot 
21.15 uur afgesloten voor verkeer.
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (61)
Heemstede - Raadhuisstraat 27 
heeft als bouwjaar 1889 en de ar-
chitect was J. Wobers (1858-1932) 
en de eerste functie van het pand 
was ‘Post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning’. 

De gemeentepolitie nam in 1924 
het pand in gebruik. In 1966 (14 
februari) werd een nieuw gebouw 
aan de Cruquiusweg betrokken. 
Op 17 maart 1939 een oproep in 
het Haarlems Dagblad voor de 
aanmelding van vrijwilligers voor 
de luchtbeschermingsdienst. 
Op 31 oktober 1941 een bijzon-
der oproep in het Haarlems Dag-
blad: “Iedereen moet zijn auto- 
radio inleveren”. In 1941 werd er 
een speciaal boekje gemaakt. 

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag  8 april: 10u.
ds. Pieter Terpstra gezam. dienst 

met Heemstede in de Oude kerk. 
afsluiting catechese

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Do. 5 apr. 9u. Eucharistieviering, 
past. R. Verhaegh.

Zo. 8 apr. 10.30u. Eucharistievie-
ring, past. J-J. van Peperstraten 

Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 8 april, 10u. 
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

gezam. dienst, afsluiting catechese,
Crèche en Kinderkring 

Oude Kerk: 17u. Kunstvesper

www.pknheemstede.nl

Op de titelpagina staat: “Waar-
schuw bij bominslag onmiddel-
lijk den Hoofdpost Luchtbescher-
mingsdienst, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede, Besef dat Luchtbe-
scherming voor 90% zelfbescher-
ming is”. De Toenfoto is uit 1942 
uit het NHA met zandzakken voor 
de ramen.

In 1965 werd het raadsbesluit ge-
nomen om het pand te verkopen 
voor fl.76.500,=.
Het pand is in de jaren volledig 
verbouwd in opdracht van pro-
jectontwikkelaars, waarbij on-
der andere de fraaie voordeur 
het moest afleggen voor kantoor-
doeleinden. Wie er in deze  peri-
ode in het pand hebben gezeten 
is lastig te achterhalen. In 1984 
wordt het kantoorpand nog eens 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 8 april 10u.
spreekster: mevr. E. Stevelmans

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 8 april, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. B.C. Helmers

(Velsen).
 

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek 

Zondag 8 april om 10u.
 Ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

aangepast in opdracht van ‘Vita 
Plus’. In de jaren 90 heeft Drukke-
rij Gravé er ingezeten, waarbij o.a. 
de achterzijde flinks is uitgebreid 
en uitgeverij ‘Big Balloon’ verliet 
het pand in 2000. Sinds 2004 zit 
LaRiva (natuurlijke figuurcorrec-
tie) in het pand.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 30 maart 2018. Het pand 

is een gemeentelijk monument. 
Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heemste-
der).

Bijdrage: Harry Opheikens

Kunstvesper op 8 april
‘Het begint met een kleur of vorm’
Heemstede - In de eerstvolgen-
de Kunstvesper, op zondag 8 
april, staat een werk van Gosia 
Bolwijn Wiese centraal. “Het be-
gint met een kleur of een vorm,” 
zegt ze, “en van daaruit ontstaat 
het werk.” Soms is het ook een 
beeld dat haar zo pakt, dat ze er-
mee aan de slag gaat. Een vogel, 
een vis. Daaromheen werkt ze 
aan de achtergrond net zolang 
totdat het werk klopt: kleuren en 
vormen. “Realistisch tegen een 
abstracte achtergrond”, noemde 
iemand het.

In de Kunstvesper tonen wij een 
werk uit de serie ‘tuinen’. Het is 
een doek dat mysterieus aandoet 
en uitnodigt om lang naar te kij-
ken. Die gelegenheid is er in de 
Oude Kerk. Naast het schilderij 
klinken pianospel, gedichten en 
een kort stukje uit de bijbel. Dat 

alles is er op gericht om in de stil-
te in contact te komen met het 
werk én met jezelf als kijker.

De Kunstvespers in de Oude Kerk 
zijn een initiatief van de Protes-
tantse gemeente in samenwer-
king met kunstenaarsvereniging 
KZOD. U vindt de Oude kerk aan 
het Wilhelminaplein, aanvang 
17.00 uur. Het duurt ongeveer tot 
17.45 uur; vrij entree. 

Historische in- en uitgangen
aan de Herenweg West

Villa Herenweg
Heemstede - Dit ontwerp 
(Villa Herenweg) dateert 
van circa 1900. De villa is 
gebouwd in een schilder-
achtig rustieke trant en 
vertoont kenmerken van 
de neorenaissance en de 
chalet-stijl.

In 1909 ontwerpt J. Lon-
don aan de noordzijde een 
uitbreiding met een eetka-
mer met keuken en berg-
ruimte.
In 1973 is de oorspronkelijke serre die aan de zuidgevel was aan-
gebouwd, gesloopt.
Aan de voorkant van het huis staan twee gemetselde kolommen 
met daarop siervazen.
Tussen de kolommen bevindt zich een ijzeren hek.

De Villa is een gaaf voorbeeld van de ontwikkeling van de zoge-
heten villabouw rond 1900 langs de Herenweg.
(Bron: ANWB en Historische  Vereniging  Heemstede  Bennebroek)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

7 april Open 
Dag Koorschool
Regio  - De Koorschool biedt als 
enige Haarlemse school onder-
wijs plus eersteklas muziekop-
leiding. Het is een gewone ba-
sisschool, waar je elke dag óók 
zang- en muziekles krijgt. De leer-
lingen zingen namelijk samen in 
het Kathedrale Koor. Benieuwd 
hoe naar deze kleinschalige 
school vanaf groep 5, in een oud 
klooster aan de Westergracht? 
Kom dan op zaterdag 7 april de 
sfeer proeven, luisteren naar een 
uitvoering en zelf meedoen tij-
dens een echte zangles. De Open 
Dag start om 13.30 uur met een 
rondleiding door school. Tussen 
14.00 en 14.30 krijgen ouders in-

formatie over het onderwijs, ter-
wijl de kinderen een lied leren tij-
dens een zangles met echte uit-
voering. Rond 14.45 uur is er een 
miniconcert in de kathedraal St. 
Bavo, pal tegenover de school.
Meer weten over de school? Kijk 
op www.koorschoolhaarlem.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Nieuw monument 
in Bloemendaal
Regio - Op donderdagmiddag 12 
april wordt in Bloemendaal een 
monument onthuld met de na-
men van de 123 Joodse inwoners 
uit Aerdenhout, Bennebroek, 
Bloemendaal, Overveen en Vo-
gelenzang die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn weggevoerd 
naar de kampen en werden ver-
moord.
Twee van de sprekers bij de ont-
hulling zijn de ambassadeur 
van Israël, Z.E. Aviv Shir-On, en 
de oud-burgemeester van Am-
sterdam, Job Cohen, die is op-
gegroeid in deze regio en even-
eens familieleden heeft verloren 
door de Jodenvervolging in de 
Tweede Wereldoorlog.  De ont-
hulling vindt plaats aan het Wild-
hoefplantsoen, direct achter de 
dorpskerk Bloemendaal, nabij het 
bestaande algemene monument 
voor oorlogsslachtoffers bij de 
Kennemerweg.

De onthulling is bewust gepland 
op 12 april omdat dit de dag is 
waarop dit jaar Jom Hasjoa valt, 
de jaarlijkse dag voor de herden-
king van de Holocaust. Het pro-
gramma begint stipt om 14.30 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
tot het leggen van een steen-
tje (naar Joodse traditie) of een 
bloem. Belangstellenden zijn van 
harte welkom bij de officiële ont-
hulling. 
Het ontwerp van het monument 
is van Patrick van der Vegt, die 
eerder de Joodse herdenkings-
monumenten in Haarlem en 
Heemstede heeft ontworpen. 
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6 april
Verhalentafel olv Sybil van Dam 
bij WIJ Heemstede, Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Entree: gra-
tis. Neem zelf een oud voorwerp 
of oude foto mee. Entree gratis. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Annelies Osinga.

Annelies Osinga komt vertellen 
over het Adamas Inloophuis (voor 

▲
kankerpatiënten en hun naasten) 
in het Trefpuntcafé, Akonieten-
plein 1 Bennebroek. 20.30u. Zaal 
open: 20.00u Toegang gratis.

7 april
Jazz in de Oude Kerk, Wilhelmina- 
plein Heemstede met o.a Eric 
Timmermans en Frits Landesber-
gen. Aanvang 20.15 uur, entree: 
€21. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl, of de 
theaterlijn 023 5483838 of op de 
avond van het concert aan de 
zaal.

14 april
Trio Escapada en Omar Mollo in 
de Oude Kerk: Tango en Zuid-
Amerikaanse muziek.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 18,50 
euro via:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023 – 548 38 38.

14 en 15 april
‘Amateurs’ door Toneelgroep Per-
spektief, in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanv zat. 20.15u 
en zond. 14.30u. Kaarten à €15 
via:
www.toneelgroepperspektief.nl 
of bij Ria Philippo:  06-37121253.

8 april
Kunstvesper (Protestantse ge-
meente Heemstede/KZOD) met 

werk van Gosia Bolwijn. Oude 
Kerk Heemstede, Wilhelmina-
plein. 17u. Vrij entree.

15 april 
Theeconcert met Die Haerlem-
sche Musyckcamer, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. 
15u. Entree gratis (met deurcol-
lecte). Na afloop thee en koffie in 
de Pauwehof.

9 april
In gesprek met Paulus, door Aad 
van Egmond, via PKN Heemste-
de in Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein 1. Aanv. 14u. Toegang 
vrij.

10 april
Avondwandeling door wandel-
bos Groenendaal olv IVN-gids. 
Vertrek: 18.30u bij informatie-
bord parkeerplaats restaurant 
Landgoed Groenendaal.

11 april
Informatieavond ‘zorg bij demen-
tie’ over invloed dementie op fa-
milierelaties. De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Va. 19u. Opgeven 
een dag van tevoren, bij de recep-
tie van De Luifel 023-5483828 of 
via info@wijheemstede.nl
Toegang gratis.

Oudste vrijmetselaarsloge van 
Haarlem houdt open avond
Regio - Op woensdag 11 april or-
ganiseert Haarlems oudste vrij-
metselaarsloge, opgericht in 
1788, de loge Vicit Vim Virtus een 
avond voor belangstellenden. 
Vanaf 20.00 uur bent u welkom 
bij de loge in de Ripperdastraat 
13 en kunt u kennismaken met de 
vrijmetselarij in de oudste vereni-
ging van Haarlem. Thema van de-
ze avond is ‘Vrijmetselarij: Verras-
send?’ U kunt daar antwoord krij-
gen op de vraag of de vrijmetse-
larij iets voor u zou kunnen zijn.
Het gebeurt zelden dat de vrij-
metselaren u welkom heten om 
te laten zien wat zij doen. Al sinds 
het begin enkele eeuwen gele-
den, doen er over de vrijmetse-
larij de meest wilde verhalen de 
ronde. Toch is het geen geheim 
genootschap met vreemde ritue-
len. Maar hoe zit het dan wel? Wat 
doen vrijmetselaren eigenlijk? 

Al sinds 1788 is loge Vicit Vim Vir-
tus een ontmoetingsplaats voor 

mannen met uiteenlopende ach-
tergronden, levensbeschouwin-
gen en inzichten.

Ze willen zichzelf verbeteren, om 
zo aan een betere wereld te wer-
ken. De gezamenlijke arbeid met 
symbolen en rituelen leidt tot be-
leving van verbondenheid. Vrij-
metselarij is geen godsdienst, 
maar vrijmetselaren geloven wel 
in een hoger beginsel dat ieder 
lid zelf inhoud kan geven.
Ook wat een mens en de wereld 
beter maakt, schrijft de vrijmet-
selarij niet voor. Dat is ieders ei-
gen verantwoordelijkheid. Zoals 
ook het steunen van goede doe-
len, dat daarom stilzwijgend ge-
schiedt. Eenvoudig gezegd is het 
motto van de vrijmetselarij: ver-
beter de wereld, begin bij jezelf.
Mannen van minimaal 18 jaar 
oud zijn van harte welkom. Aan-
melden svp via:
info.loge024@vrijmetselarij.nl of 
op 06-53672151.

Column

Informatieverplichting bij 
partneralimentatie

Na het huwelijk hebben ex-partners soms ook de verplich-
ting om elkaar financieel te onderhouden. De ene partij is 
de andere partij dan partneralimentatie verschuldigd. Part-
neralimentatie kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als de ali-
mentatie-ontvanger meer gaat verdienen. Op de alimentatie 
-ontvanger rust een informatieverplichting om de alimenta-
tie-betaler te informeren over de stijging van inkomen. Doet 
de alimentatie-ontvanger dit niet tijdig genoeg dan kunnen 
daar gevolgen aan verbonden worden. Zo ook in de volgen-
de casus waarin door de Rechtbank Noord-Holland een te-
rugbetalingsverplichting aan de alimentatie-ontvanger is op-
gelegd van € 25.000,-.

De vrouw is in deze zaak de alimentatie-ontvanger. Zij is in 
de jaren na het huwelijk meer gaan werken en aldus meer 
geld gaan verdienen. Hierover heeft zij haar ex-partner: de 
man, de alimentatie-betaler, niet geïnformeerd. Echter was 
zij als alimentatie-ontvanger verplicht de man te informeren 
bij wijziging van haar financiële situatie. Volgens de man be-
hoorde de vrouw te weten dat de stijging van haar inkomen 
invloed zou hebben op de hoogte van de alimentatie. Im-
mers, haar inkomen was met de helft gestegen ten opzich-
te van het huwelijk. De vrouw heeft als verweer gevoerd dat 
haar inkomen weliswaar is gestegen, maar dat deze inko-
mensstijging niet direct een aanpassing van het alimenta-
tiebedrag rechtvaardigt. Met andere woorden: de partnera-
limentatie kon wat haar betreft ongewijzigd in stand blijven. 

De rechter heeft in deze zaak aangegeven dat de vrouw had 
moeten meedelen dat zij meer was gaan werken en hoge-
re inkomsten had. Zij was al vanaf 2010 nalatig geweest om 
te voldoen aan haar verplichting de man te informeren over 
de wijziging van haar inkomsten. De redelijkheid brengt met 
zich mee dat zij de gevolgen van dit “niet doorgeven” in be-
ginsel zelf moet dragen. Daarnaast heeft de vrouw kunnen 
sparen waardoor zij feitelijk de partneralimentatie niet voor 
het beoogde doel benut heeft. Als gevolg hiervan heeft de 
rechter de partneralimentatie met terugwerkende kracht ge-
wijzigd en op nihil gesteld. Daarnaast heeft de rechter een 
terugbetalingsverplichting van € 25.000,- aan de vrouw op-
gelegd. 

Deze uitspraak is terug te vinden op rechtspraak.nl. Als ali-
mentatie-ontvanger heb je een informatieplicht. Het is dus 

van belang tijdig wijzigingen 
door te geven aan de alimen-
tatie-betaler, met betrekking tot 
de financiële situatie of samen-
wonen met een nieuwe partner. 
De alimentatie dient dan wel-
licht te worden gewijzigd. In-
dien u deze informatieverplich-
ting niet serieus neemt kan u dit 
duur komen te staan. 
Ons advies: laat periodiek uw 
alimentatie evalueren door een 
deskundige, zodat u niet (ach-
teraf) voor verassingen komt te 
staan. 

mw. E. Koopman (jurist) en
mw. mr. B.M.C.M. van der 
Wel-Hiddes

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Herdenking slachtoffers Holo-
caust bij Joods monument Vrij-
heidsdreef Heemstede, 20-
20.45u. Organisatie: Stichting 
Joods Monument Heemstede. 

5 april
Film en diner bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. 16u. 
Deelname: €15. Film gaat over 
vriendschap Koningin Victoria en 
Abdul Karim, een jonge klerk uit 
India. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 023- 
5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 6 april 
Beelden en gedichten (KZOD- 
leden) in de Kloostergangen van 
Stadhuis Haarlem, Grote Markt. 
Info op www.kzod.nl.

T/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het 
Koraalrif’.

April en mei
Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

Lentekriebels bij Reyngoud
Heemstede - Na een periode 
waarin het ene record na het an-
dere werd gebroken: de warm-
ste maand, de koudste dag, het 
natste weekend, zijn we toe aan 
wat stabiliteit. De voorjaarsmo-
deshow van Reyngoud is zo’n 
signaal dat we genoeg hebben 
van de winter, weg ermee. Reyn-
goud Mode heeft vast het record 
wat betreft modeshows in Heem-
stede en ook qua belangstelling 
leek het dit jaar over de top. Wat 
bracht Mea Klay en haar team van 
mannequins voor nieuws op de 
loper? Heel wat, zo bleek: mooie 
draagbare kleding voor elke ge-
legenheid. De tijd dat een chi-
que outfit niet erg comfortabel 
zit ligt ver achter ons. Relaxed is 
het sleutelwoord, met een zeer 
vrouwelijke look. Travelsuit is een 
veelgebruikte term, zorgeloos te 

dragen jasjes, broeken, bloesjes 
en jurken. Je kan er met gemak 
in reizen, de stof is kreukvrij. Was-
sen, ophangen en klaar! (o.a. Tra-
montana). Trendy details zijn dit 
voorjaar trompetmouwen, kant, 
ruches, strepen en strikjes. Van 
het merk expresso zijn de broe-
ken in soepele crêpe, gecombi-
neerd met een trui of vest in li-
mekleur. Terug is de flowerpower 
bloemprint. Het merk Oui biedt 
mode met een sportieve twist, de 
athleisure look. Verder spijkerjas-
jes, bloesjes en jeans, denim sa-
men met de kleur roze is stoer en 
lief tegelijk, van Sandwich. Naast 
uitgesproken kleur zagen we na-
tuurlijk ook veel zwart met wit, 
zoals de ‘Cartier’ leopard print en 
stijlvolle krijtstreep gedragen met 
het BB ruitje. Gedurfd, maar alles 
is geoorloofd in 2018 zoals de re-
versible jurkjes en jasjes van Liz-
zy en Coco. Twee outfits voor de 
prijs van een. Daarnaast zagen we 
veel truien en vesten van Olsen, 
Edition, Monari en Oui  en broe-
ken van de bekende merken Ros-
ner, Monari en Zerres. De kleding 
werd geshowd met schoenmode 

van het Brabants Schoenenhuis 
by Dungelmann.
Wie er niet bij was op 27 maart 
heeft heel wat gemist, maar geen 
nood: alle nieuwe mode is te zien 
en te koop bij Reyngoud Mode & 
Lingerie, Binnenweg 121 en het 
Brabants Schoenenhuis by Dun-
gelmann, Binnenweg 122. In 
Heemstede uiteraard. We hoe-
ven voor mooie draagbare mode 
voor een prima prijs niet verder te 
kijken. Nu de zon nog. Was Pasen 
te koud, dan komt het vast goed 
met Pinksteren!

Mirjam Goossens





06 4 april 2018

Gall & Gall Heemstede presenteert Ambassadeur Boschendal Wijnen
Heemstede - Boschendal Esta-
te is een van de oudste wijn esta-
tes in Zuid-Afrika. Deze ligt tussen 
Stellenbosch en Franschoek. 
Gall & Gall Heemstede is exclu-
sief Boschendal Ambassadeur 
in de grote regio Kennemerland 
Dat betekent dat Boschendal wij-
nen uitsluitend bij de 2 Gall & Gall 
winkels in Heemstede te koop 
zijn. 
Al sinds 1685 maakt Boschendal 
de mooiste wijnen. Van Sauvig-
non Blanc tot Chardonnay en van 
Pinot Noir tot Shiraz, van Metho-

de Cap Traditionalle tot dessert-
wijn en nog veel meer! Heel bij-
zonder is de Chardonnay Pinot 
Noir met zijn diep gouden kleur 
met kopertint en zijn heerlijke 
smaak, ook wel een stille cham-
pagne genoemd. Een elegante 
wijn met finesse die fantastisch 
combineert met vele gerechten.
Nieuw in het assortiment zijn de 
1685 Boschendal  Pinotage en 
1685 Boschendal Chenin Blanc. 
In totaal voert Gall & Gall Heem-
stede 15 verschillende Boschen-
dal wijnen.

Boschendal wijnen proeven?
Op donderdagavond 19 april or-
ganiseert Gall & Gall Heemste-
de in haar proeflokaal aan de Ble-
kersvaartweg een wijnproeverij 
van Boschendal wijnen. Deelna-
me kost €8,50 per persoon.
Wil je daar bij zijn meld je dan aan 
op www.gall-heemstede.nl of in 
de winkel.
Grote kans dat als je in Zuid-Afri-
ka bent geweest dat je ook het 
bijzondere Boschendal Estate be-
zocht hebt. Je hebt er wellicht 
wijnen geproefd, gepicknickt, of 

in het restaurant gegeten. Bij het 
drinken van een Boschendal wijn 
komen die mooie herinneringen 
weer boven.
Marcel Lambeck en Hilde Slagter, 
trotse eigenaren van Gall & Gall 
Heemstede, zijn zelf ook al twee 
keer bij Boschendal op bezoek 
geweest. Een picknick op het ter-
rein is een belevenis op zichzelf 
en een absolute aanrader!

Je vindt Gall & Gall Heemstede op 
de Blekersvaartweg 76 en aan de 
Binnenweg 108.

Speciaalzaak Paul Mans 40 jaar
Heemstede – Hij begon als zet-
baas in een sigarenzaak aan de 
Zandvoortselaan. Een kleine win-
kel die al gauw de naam kreeg 
sigarenspeciaalzaak.

Als negentienjarige wist Paul 
Mans uit Venlo al snel hoe de ha-
zen liepen. Drie jaar later kon hij 
de zaak op zijn naam zetten. Na 
twintig jaar zelfs kopen en kon hij 
de winkel uitbreiden tot het hui-
dige, waar de sigaretten en siga-
renverkoop inmiddels sterk ver-
minderd zijn, maar er meer dan 
negenhonderd titels tijdschriften, 
waaronder zijn ‘Donald Ducks’ 
die de verkoop hebben opgevan-
gen. 

Verder is Paul actief met Post Pak-
ket Heemstede, dus pakjes opha-
len wanneer het jou schikt en te-

gelijk de was brengen of  halen, 
postzegels kopen, krantje mee-
nemen, cadeaubonnen kopen en  
prepaid beltegoed.

Op 5 april doet hij dat veertig jaar, 
dat wil hij vieren. Met een kleur-
wedstrijd voor de kinderen tot 10 
jaar. Vindt hij prachtig. Hij gaat al 
die tekeningen ophangen. Zijn 
vrouw Marion, heeft grote pos-
ters laten maken van eigen ge-
maakte foto`s, fotograferen is 
haar hobby en ze laat even wat 
eigen werk zien. Bijvoorbeeld 
de trotse damherten die zo bru-
taal  Zandvoort onveilig maken 
en Paul al lezend in ‘zijn’ Donald 
Duck.

Marion is nu helemaal vrij na 35 
jaar de logistiek van linnen en be-
drijfskleding van het Spaarnezie-

kenhuis behandeld te hebben. 
Zoveel vrije dagen opgespaard 
dat ze tot oktober vrij kan nemen 
en daarna met flexpensioen gaat. 

Paul is het aanspreekpunt in de 
hele buurt, vooral voor kinderen. 
Vandaar die kleurplaten wedstrijd 
waar hij leuke prijzen voor kreeg 
bij leveranciers. Er zijn traktaties 
voor de klanten op 5  april. Op 7 
april maakt hij de prijzen van de 
kleurwedstrijd bekend.

Het wordt een heel mooi jaar voor 
Marion en Paul, eerst hun veer-
tig jaar de zaak, dan komt er een 
hele lieve schoondochter bij en 
een dochter heeft een vaste baan 
gekregen bij het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk. De he-
le buurt leeft mee en  Heemste-
de Aerdenhout is welkom op de 
Zandvoortselaan 157.

Ton van den Brink 

Apparaten weggooien hoeft niet
Repair Café in The Vintage Store
Heemstede - Wat doe je met een 
broodrooster die niet meer werkt 
of met een scheerapparaat dat 
een raar geluid maakt? Weggooi-
en? Dat hoeft niet. 

Inwoners van Heemstede en om-
geving kunnen vanaf heden iede-
re dinsdagmiddag tussen 13.00 
en 17.00 uur met hun kapot of 
haperend elektrische apparaat 
terecht bij het RepairCafé in The 
Vintage Store aan de Cruquius-
weg 37A  in Heemstede. De vrij-
willigers van het RepairCafé heb-
ben inmiddels de nodige erva-
ring opgedaan in het testen en 
repareren van allerlei soorten 
apparaten, die al sinds de start 
van The Vintage Store zijn inge-
zameld. Deze ervaring wordt nu 
ook beter benut. Steeds vaker 
werd door klanten gevraagd of 
een niet of slecht werkend ap-
paraat zo mogelijk bij The Vin-
tage Store getest en zo mogelijk 

hersteld zou kunnen worden. De 
vraag nam een zodanige vorm 
aan dat besloten werd een zoge-
heten RepairCafé op te zetten. Dit 
sluit naadloos aan bij deze urban 
recycle store, die zich toelegt op 
hergebruik van goederen en ma-
terialen. Het Café heeft een eigen 
plekje gekregen op de tweede 
etage van The Vintage Store. 

Zorgen voor zoveel mogelijk her-
gebruik en het terugdringen 
van afval is een belangrijke mi-
lieudoelstelling. Vaak is een klei-
ne reinigingsbeurt of repara-
tie al voldoende om een appa-
raat weer goed te laten functio-
neren. Een team van vier vrijwil-
ligers staat klaar om samen met 
u aan de slag te gaan. Zo valt er 
naast een gerepareerd apparaat 
ook nog iets te leren.

Meer informatie: 
www.thevintagestore.eu.

HFC haalt vier punten in het paasweekend
Heemstede - De KNVB had in de 
tweede divisie op zowel paas- 
zaterdag als tweede paasdag een 
volledig programma vastgesteld. 
HFC mocht beide wedstrijden op 
eigen veld afwerken. Het hadden 
zes punten moeten zijn. Het ho-
peloos falen van de aanvallers be-
gint een obsessie te worden. Za-
terdag werd tegen FC Lienden 
weliswaar met 1-0 gewonnen, 
maar dat doelpunt kwam wel 
van de voet van een speler van 
Lienden. Op eigen kracht is HFC 
moeilijk in staat om doelpunten 
te produceren. Maandag, tegen 
een zeer pover spelend Excelsi-
or Maassluis, had HFC legio sco-
ringskansen. Tot vier maal toen 
stond de aanval oog in oog met 
de Excelsior doelman zonder suc-
ces. Tegen FC Lienden was het al 
niet veel beter. 

Spits Tim van Soest verzuimde in 
beide wedstrijden een bal achter 
de doelman te krijgen. Hoe fraai 
de kansen ook kwamen het wa-
ren parels voor de zwijnen. De 
twee tegenstanders hadden het 
lastig om op gewoon gras spe-
len. Dat voordeel heeft HFC in alle 
thuiswedstrijden. In de pas ont-
vouwde toekomstplannen, is tot 
opluchting van velen, de keuze 
gemaakt om het natuurgas te be-
houden, zelfs voorzien van veld-
verwarming. HFC mist een paar 
vast waardes in het team door 
schorsingen en blessures moet 
de reservebank worden aange-
sproken. Verdedigend zit het pri-
ma in elkaar. 

De dit jaar doorgebroken Morgan 
is een aanwinst voor het team. Op 

het middenveld had Franklin Le-
wis een basisplaats gekregen ook 
hij went snel aan het hogere ni-
veau. Met het oog op het veilig-
stellen van de punten kan het zin-
vol zijn een wedstrijd op slot te 
gooien. HFC laat zich dan ver te-
rugzakken. Waarschijnlijk past 
het in de visie van coach Verdonk-
schot al neemt hij daarmee grote 
risico’s. De tegenstanders hadden 
met iets meer precisie en gelukt 
de winst naar zich toe kunnen 

trekken. Ondanks de vele gemis-
te kansen kruipt HFC weer lang-
zaamaan naar boven. Met nog 
een punt of zes in de komende 
achtwedstrijden hoeft het niet te 
vrezen voor degradatie of nacom-
petitie. Op 7 april speelt HFC uit 
tegen hekkensluiter Achilles’29 
in Groesbeek. Op 14 april thuis 
de derby tegen het Amsterdam-
se AFC.

Eric van Westerloo

Foto’s: Pim Hols

Open Huizen Route is aanstaande zaterdag
Heemstede – Zaterdag 7 april 
openen huizenbezitters in ons 
land hun deuren voor potentiële 
kopers. Ook in Heemstede.

De Open Huizen Route vindt 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur. 
Iedereen kan zonder afspraak 
binnen komen kijken bij huizen 
met de Open Huizen Route pos-
ter of sticker op het tuinbord.

In Heemstede neemt ERA-make-

laarskantoor Van den Putten deel 
met een aantal woningen. Voelt 
iemand een klik bij een huis, dan 
neemt hij contact op met dit kan-
toor en gaat u op uw gemak later 
terug voor een uitgebreide be-
zichtiging. 

De meeste mensen bekijken zo’n 
vijf huizen. Het is een goed idee 
om van tevoren een langer lijst-
je te maken met huizen die u wilt 
gaan bekijken. Soms valt een huis 

af, omdat het net vóór de Open 
Huizen Route verkocht wordt.
 
Interesse of vragen?
U bereikt kantoor Van den Put-
ten via vandenputten@era.nl of 
telefonisch op 023–5285412 of u 
kunt op het kantoor langskomen 
tussen 11.00 uur en 15.00 uur. 
Maar ook als u een gratis waar-
debepaling van uw woning zou 
willen, bent u hier van harte wel-
kom.

Zondag 8 april Groene Hart spirituele beurs: 
Trionk in Haarlem
Regio - Nicole van Olderen heeft 
aan Jolanda de Koter gevraagd of 
zij voorlopig de spirituele beurs 
wil overnemen in Haarlem. Jolan-
da heeft met een warm hart “JA” 
gezegd.

Zondag 8 april is dan haar 1e 
beurs in Haarlem onder de naam 
Groene Hart spirituele beurzen. 
Jolanda organiseert sinds 2016 
spirituele beurzen in en om het 
Groene Hart.

Persoonlijke aandacht staat op 
haar beurzen hoog in het vaan-
del. 
Zo krijgen de bezoekers als ze 
naar huis gaan een mooie wit-
te roos mee. De Witte Roos staat 
voor onvoorwaardelijke liefde. 
Zo werkt ze ook op haar beurzen 
maar ook in haar Massagepraktijk 
De Witte Roos in Zevenhoven.
De 1e 50 bezoekers krijgen een 
gratis goody bag. 

Op de beurs zijn o.a. mediums, 
masseurs, sjamanen aanwezig. 
Ook kunt u terplekke een bijen-
wastekening maken die dan voor 
u word geduid. Tevens kunt u 
ook mooie mineralen kopen. De 
beurs is geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. De toegangsprijs is € 
5,=. Voor meer informatie en de 

deelnemende standhouders kun 
je kijken op: www.groenehartspi-
rituelebeurzen.nl onder het 
‘kopje’ Haarlem.

Graag heet ik u welkom op zon-
dag 8 april in het Trefpunt Trionk, 
van Oosten de Bruijnstraat 60 in 
Haarlem.

Peuter & 
Kleuterpret
Heemstede - Zondag 15 april 
wordt er voor de allerkleinsten bij 
Plexat Peuter & Kleuter Pret geor-

ganiseerd. Entree: €6,- per kind. 
Wilt u gepast geld meenemen? 
Ouders/begeleiders mogen gra-
tis mee.
De tijd is van 11.00-12.30 uur.
Opgeven mag:
plexat@wijheemstede.nl.

Afgelopen vrijdag kon al kennisgemaakt worden met de wijnen van Boschendal uit Zuid-Afrika. De diverse typen wijnen werden tijdens de 
gezellige wijnproefavond op de locatie Blekersvaart heel goed ontvangen.
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Wisseling van de wacht in de gemeenteraad
Heemstede - Op donderdag 29 
maart namen maar liefst 14 van 
de 21 gemeenteraadsleden af-
scheid. Even zoveel nieuwe raads-
leden werden beëdigd. 
Een fl inke portie dossierkennis en 
ervaring verlaat dus de politie-
ke arena. In een drie uur duren-
de sessie werd over de scheiden-
de raadsleden en wethouders de 
loftrompet gestoken. Alle raads-
leden hebben naar vermogen 

hun bijdrage geleverd aan de ge-
meenschap. Zeker geen eenvou-
dige taak, die vele uren per week 
van de privétijd opslokt. Voor een 
aantal valt dan ook een fl inke last 
van de schouders. Zij kunnen nu 
meer tijd vrijmaken voor gezin, 
familie en hobby’s. Anderen wil-
den wel door, maar de kiezer be-
sloot dat kandidaten buiten de 
boot vielen of juist onverwacht 
een plaats achter de grote tafel 

bemachtigden. Met het vertrek 
van twee sterke debaters, te we-
ten Johan Maas (PvdA) en Cees 
Leenders (VVD), is het afwachten 
wie deze rollen overnemen. Het 
zal wennen zijn voor de nieuwe 
ploeg, niet alleen aan elkaar maar 
ook aan de complexe onderwer-
pen die voor liggen. Met de be-
ediging beloven de raadsleden 
trouw te zijn aan de grondwet 
en verklaren geen giften te heb-

ben aangenomen en dit ook in de 
toekomst niet zullen doen. 

Naast de vertrekkende raadsle-
den was er ook aandacht voor 
complimenten aan de organisa-
tie. De griffi  e werd bedankt voor 
hun tomeloze inzet in het bij-
staan van de raadsleden. De bo-
des, die altijd maar weer zorgen 
voor een juiste zaalindeling, het 
geluid, het maken van kopie-
en en het verzorgen van de in-
wendige mens werden veelvul-
dig genoemd. De ambtenaren 

die nooit te beroerd waren helder 
tekst en uitleg te geven op vra-
gen van raadsleden. Tot slot oud-
burgemeester Marianne Heere-
mans waarmee de raad vier jaar 
lang een goede verstandhouding 
had. Als raadsleden uit hun mid-
den een wethouder leveren dan 
wordt de opengevallen plaats 
door de eerstvolgende kandidaat 
op de kieslijst ingevuld. Komt een 
wethouder van buiten dan blijft 
de huidige bezetting zo als die is.

Eric van Westerloo

Het is bekend dat ik in ho-
ger beroep bij het Hof Am-
sterdam een procedure te-
gen Waternet aan het voe-
ren ben om de drinkwa-
teraansluiting in een put 
in mijn voortuin naar bin-
nenshuis verplaatst te krij-
gen, op kosten van Water-
net.

Waternet is daartoe naar 
mijn mening gehouden 
op grond van haar onder-
houdsplicht. Voor dat on-
derhoud betalen we als af-
nemers jaar-in-jaar-uit in 
de vorm van vastrecht.

Er zijn naar mijn schatting 
duizenden inwoners van 
Heemstede die nog steeds 
zijn opgescheept met zo’n 
19e-eeuwse drinkwater-
aansluiting in een put in 
hun voortuin.
Dit vormt een aantasting 
van het woon- en leefkli-
maat in Heemstede. De
talrijke reacties die ik al
heb gekregen bevestigen 
dit.

Gemeente Heemstede is 
een rechtspersoon en is be-
last met de behartiging van 
het woon- en leefklimaat in 
Heemstede. De gemeen-
te kan daarom een privaat-
rechtelijke collectieve actie 
voor de rechter voeren ten 
behoeve van de betrok-
ken inwoners tegen Wa-
ternet wegens wanpresta-
tie, schending door Water-
net van haar onderhouds-
plicht.
De jurisprudentie bevestigt 
dit. Daarvoor is een besluit 
van de gemeenteraad no-
dig en voldoende.

De nieuwe raadsfracties 
kunnen demonstreren dat 
zij zich nu metterdaad wil-
len gaan inzetten voor 
deze massale burgerbe-
langen, voor een verbete-
ring van het woon- en leef-
klimaat in Heemstede.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, 
Heemstede

LEZERSPOST

Actie 
waterputten: 

besluit 
gemeenteraad 

nodig

Gemeente Heemstede, Spoorwegen en politie
samen in de bres voor schoon en veilig station
Heemstede - Op woensdag 28 
maart vond een sobere bijeen-
komst plaats waar burgemees-
ter Nienhuis, politiechef Klooster-
man en regiodirecteur van de NS, 
mevrouw Winkenius, een conve-
nant tekenden. In het convenant 
ligt vast welke partij waar verant-
woordelijk voor is op en rond Sta-
tion Heemstede-Aerdenhout. 

Het is een plek waar dagelijks 
heel veel reizigers de trein ne-
men. De reizigers verwachten 
een toegankelijk, veilig en een 
schoon station. Dat gaat natuur-
lijk niet zomaar. De gemeente 
zorgt voor de infrastructuur rond 
het station. Wat daar opvalt, is het 
grote aantal fi etsen en scooters 
dat een plaatsje moet vinden. Er 
is een groot tekort aan stallingen. 
De gemeente is voornemens het 
aantal parkeerplekken voor fi et-
sen sterk uit te breiden. Zij doe-
tr dit samen met ProRail. De po-
litie zorgt met de handhavers van 
de gemeente voor de veiligheid. 
Prullenbakken werden zo vaak in 
brand gestoken dat ze zijn ver-
wijderd. Het gevolg is wel dat er 
zo meer zwerfafval ligt in de hal, 
de toiletten, op de perrons of in 

de omgeving terechtkomt. Het 
station wordt vijfmaal per weekt 
schoongemaakt.

De NS is de partij die er voor moet 
zorgen dat de wachtruimten, au-
tomaten en de perrons in orde 
zijn. Verlichting moet het doen, 
de kachel moet branden in de 
wachtkamers. Vooral op dinsdag 
t/m donderdag is het een top-
drukte in het station. Met dit con-
venant is duidelijk gemaakt wat 
partijen van elkaar mogen ver-
wachten. Jaarlijks zal worden ge-
evalueerd of er aan de afspraken 

is voldaan en uiteraard wat er nog 
verbeterd kan worden. 

Hiermee is weer een klein stap-
je gemaakt de reizigers zo goed 
mogelijk te bedienen. Wie weet 
laten meer mensen de auto 
staan en reizen per trein. De on-
dertekenaars maakten een rond-
gang door het gebouw via de ki-
osk en de bloemenwinkel naar de 
wachtkamer. Met een broodje en 
koffi  e bij Teestie werd de bijeen-
komst afgesloten.

Eric van Westerloo

Tango komt tot leven in de Oude Kerk met Trio Escapada en Omar Mollo:
“Je eigen inbreng vind ik een voorwaarde in de muziek”
Regio - Trio Escapada is een mu-
zikaal en passioneel pianotrio dat 
bestaat uit violiste Emma Breed-
veld, cellist Bence Huszar en pia-
nist Sebastiaan van Delft. Het trio 
is reeds drie jaar actief en heeft 
diepe wortels in de klassieke en 
tangomuziek.

De drie musici verkennen grenze-
loos hun muziekliefde langs ver-
schillende genres en zij delen de-

ze avontuurlijke passie en dyna-
miek vol enthousiasme met het 
publiek. Op 14 april komen zij 
naar de Oude Kerk, samen met de 
bezielde Argentijnse tangozan-
ger Omar Mollo.

Emma Breedveld: “Sebastiaan 
van Delft en ik hebben jaren-
lang gespeeld bij Carel Kraayen-
hof. Dat was voor ons een gro-
te inspiratiebron. Daar is de pas-

sie en kennis voor de tango ge-
groeid. De tango is op zijn beurt 
weer een smeltkroes van diverse 
andere muziekstijlen. Denk aan 
de muziek van immigranten die 
gemengd wordt met de muziek 
van de oorspronkelijke bevolking 
en wat daar uit komt, als je al deze 
culturen bij elkaar zet. De tango is 
eigenlijk een soort fusion van al 
deze stijlen. Zo zijn er natuurlijke 
nog meer muziekstijlen ontstaan. 

V.l.n.r.: Emma Breedveld, Omar Mollo, Sebastiaan van Delft en Bence Huszar (foto: Wout Nooitgedacht).

Muziek is een eigen taal om ver-
schillen te overbruggen en om 
de gezamenlijke passie te vinden. 
We werken heel veel samen met 
tangozanger Omar Mollo, die ook 
voor deze gelegenheid met ons 
naar de Oude Kerk komt. 

In de Oude Kerk gaan we ‘Tango 
Viejo’, de oude tango spelen. Dit is 
een tango zoals deze nog steeds  
in de danssalons van Buenos Ai-
res klinkt, al meer dan een eeuw 
lang. We zijn authentiek qua mu-
ziek, maar we spelen deze tango 
in onze eigen bewerking. Net als 
in jazz speel je geen covers, maar 
altijd je eigen versie. Daarnaast 
spelen we meerdere stukken van 
Astor Piazzola, die de nieuwe tan-
go, de ‘tango nuovo’, vertegen-
woordigt.  We componeren alle-
maal en spelen ook eigen com-
posities.
Waaronder composities van mij 
zoals Fenix, over de vuurvogel die 
uit zijn as herrijst. Hierbij impro-
viseren wij ook. We brengen ook 
mijn werk Morgenster, dat is een 
nachtlied, een nocturne.

Het ensemble Trio Escapada is op 
mijn initiatief bij elkaar gekomen. 
Het spelen van eigen composities 
tijdens de repetities krijgt vaak 
een eigen invulling, het is altijd 
een creatief proces.

Dat is ook precies wat ik voor 
ogen had, daarom heet ons en-
semble juist misschien Trio Esca-
pada, omdat we wilden ‘vluch-
ten’ van de grenzen in de mu-
ziek, die je normaal altijd in 
acht moet nemen. Je eigen in-
breng in de uitvoering vind ik 
een voorwaarde in de muziek, 
waarbij je je ziel blootlegt. In je
eigen composities of improvisa-
ties ben je veel vrijer dan in de 
traditionele klassieke composi-
ties, die overigens mijn achter-
grond vormen en waar ik ook 
ontzettend van houd. Maar juist 
die vrijheid in de uitvoering geeft 
de verbinding met het publiek en 
dat maakt het allemaal veel spon-
taner.” 

Aanvang 20.15 uur. Kaarten 18,50 
euro via:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023 - 548 38 38.

Bart Jonker

Jazz in Zandvoort met pianiste Sanna van Vliet
Regio  – In Theater de Krocht aan 
de Grote Krocht 41 te Zandvoort 
treedt zondag 8 april Sanna van 
Vliet op tijdens ‘Jazz in Zandvoort’. 
Het concert vangt aan om 14.30 
uur en kost €15 toegang. San-
na studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en 
studeerde af in twee majors: jazz-
singing en jazz-piano. Ze tourde 
in meer dan 15 landen, nam vier 
cd’s op en trad op met de crème 
de la crème van de Nederlandse 
jazzscene, zoals John Engels, Jar-
mo Hoogendijk, Eric Ineke, Beets 
Brothers, Ben van den Dungen, 
Ack van Rooijen, Ruud Jacobs, 
Wouter Hamel en Cees Slinger.

Ze startte haar eigen improvi-
satiemethode voor jazzzangers 
en geeft deze lessen sinds 2002 
op conservatoriumniveau. Te-
genwoordig geeft ze les aan het 
Conservatorium van Amster-
dam, waar ze ook online cursus-
sen aanbiedt voor zangers van 

over de hele wereld. Daarnaast 
voltooide ze ook de 3-jarige op-
leiding tot Volle leraar voltech-
niek in Kopenhagen en werd ze in 
2009 een geautoriseerde leraar in 
deze technische methode.

Ze wordt begeleid door Ed Ver-

hoeff  (gitaar), Eric Timmermans 
(bas) en Marcel Serierse (drums).

Wil je dit concert bijwonen, re-
serveer dan via 023-5310631 of 
www.jazzindavoor/reserveren 
dan wel per e-mail via:
info@jazzinzandvoort.nl.
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Concertkoor 
Haarlem 
zingt Mozarts 
Requiem
Regio - Concertkoor Haarlem 
zingt op zondag 15 april het be-
roemde Requiem van Wolfgang 
Amadeus Mozart in de Philhar-
monie. Aanvangstijd is 14.30 uur 
en de toegang bedraagt €27,50. 

Concertkoor Haarlem zorgt we-
derom voor een indrukwekkend 
programma. Samen met de so-
listen Martha Bosch, Sara Klein 
Horsman, Falco van Loon en Frans 
Fiselier leidt dirigent Ger Vos de 
luisteraar via delen uit de Vespe-
rae de Dominica van Mozart en 
de Kleine Orgelmesse van Joseph 
Haydn naar de bovenaardse vol-
maaktheid van Mozarts Requiem.
‘Ik voel iets dat niet van deze we-
reld is,’ zou Mozart hebben gesta-
meld terwijl hij op zijn sterfbed 
nog een uiterste poging deed 
zijn Requiem te voltooien. Zijn 
muziek spreekt inderdaad boek-
delen. De schuchtere houtbla-
zers die het werk op kousenvoe-
ten inleiden, het striemende Con-
futatis, het Hostias – hoopvol, on-
danks alles. Deze uitvoering door 
Concertkoor Haarlem wilt u niet 
missen.

Concertkoor Haarlem wordt op-
gericht in 1946 door Albert de 
Klerk onder de naam Koor Ka-
tholiek Haarlem. De Klerk leidt 
het koor tot 1991 waarna Ger Vos 
hem opvolgt. Nu, tweeënzeven-
tig jaar na de oprichting en met 
pas de tweede dirigent, is het ver-
jongende koor nog minstens zo 
levendig en kunstzinnig, en mag 
het zich door het hoge niveau tot 
de leidende koren van de omge-
ving rekenen.

Reserveren van kaarten gebeurt 
via:
tickets@concertkoorhaarlem.nl
of www.theater-haarlem.nl

Haarlemsche Tooneel Club speelt 
hilarische whodunit ‘8 Vrouwen’
Regio - ‘Huit Femmes’ is een Fran-
se misdaadfilm uit 2002 met on-
der andere Catherine Deneuve in 
een hoofdrol. De film werd over-
laden met nominaties voor inter-
nationale filmprijzen. Het toneel-
stuk waar deze film op gebaseerd 
is, is op zaterdag 14 en zondag 15 
april te zien in het Haarlemmer-
hout Theater onder regie van Jus-
tin le Bruyn. 

De acht prominente rollen wor-
den gespeeld door de vrouwen 
van de Haarlemsche Tooneel 
Club. In een ingesneeuwd fami-
liehuis wordt de heer des huizes 
vermoord aangetroffen met een 
mes in zijn rug. Als blijkt dat de te-
lefoonlijn is doorgesneden en de 
auto onklaar gemaakt is, kunnen 

de dames geen kant op. Ze raken 
verstrengeld in een intens en ui-
termate vrouwelijk spel rondom 
waarheid en leugen. Elk van de 
vrouwen blijkt een motief te heb-
ben voor de moord. En elk van 
hen blijkt ook een geheim te heb-
ben dat niets met de zaak te ma-
ken heeft maar de boel wel com-
pliceert. Het komt op de vrouwen 
aan om onderling uit te zoeken 
wie de dader is.

Op 14 april is de voorstelling om 
20.15 uur en zondag 15 april om 
14.30 uur én 20.15 uur. Locatie: 
Haarlemmerhout Theater, Van Ol-
denbarneveltlaan 17 te Haarlem. 
Kaarten à €13,50 euro zijn te be-
stellen via:
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Regisseur Justin le Bruyn tussen zijn ‘8 Vrouwen’.

Concert met thema ‘Ni Hao’
Regio - Op zondag 15 april pre-
senteert kamerkoor Doulce Me-
moire in Amsterdam en Haarlem 
zijn concert met als verbindend 
thema is ‘Ni Hao’ (‘hallo’ in het Chi-
nees).
Doulce Memoire, onder leiding 
van Felix van den Hombergh, 
zingt prachtige koorcomposi-
ties uit verschillende Aziatische 

landen, zoals China, Mongolië, 
Thailand, Japan, Korea, Filipijnen 
en Indonesië. Het zijn veelal op 
volksmuziek gebaseerde com-
posities van (relatief onbekende) 
componisten als Chen-Yi Fabi-
an Obispo, Toh Ban Sheng en Se 
Enkhbayar. Veel van de liederen 
gaan over de natuur: bergen, re-
gen, woestijnen en bloesems. Het 
programma wordt vrijwel geheel 
a capella gezongen (in de oor-

spronkelijke talen!) en op bijzon-
dere manier omlijst met beelda-
nimaties door de Haarlemse vi-
deokunstenares Marcella Kuiper. 
Het concert begint om 17.00 uur 
en vindt plaats in de aula van het 
gymnasium aan de Prinsenhof 3 
te Haarlem.

De toegang bedraagt €14 in 
voorverkoop via:
www.doulcememoire.nl of via 
koorleden, en €16 aan de zaal, 
€12 voor kinderen t/m 16 jaar en 
CJP.Doulce Memoire.

Jubileumconcert Promenade 
Orkest met feestelijk tintje
Regio - Op zaterdag 14 april 
geeft het Noordhollands Prome-
nade Orkest een jubileumconcert 
in de Wilhelminakerk aan de Ged. 
Oude Gracht 61 te Haarlem, waar 
de aanvang 20.15 uur is. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar voor 
€13,50.

Het concert heeft een feestelijk 
tintje omdat de dirigent, Peter 
Stam, dit jaar 25 jaar het dirigeer-
stokje hanteert. Onder zijn bevlo-
gen leiding heeft het NhPO dat 
bestaat uit zo’n 30 amateurmusi-

ci, al vele concerten gegeven, in 
concertzalen, kerken, maar ook in 
verzorgings- en verpleeghuizen 
in Haarlem e.o.

Het programma is licht klassiek 
en bevat werken van Beethoven, 
Curzon, Elgar, Herold, Holst, Kreis-
ler, Planquette, Sviridov en Vaug-
han Williams. Solist deze avond is 
violiste Elize Visser.

Zij speelt Romance no.1 Opus 40 
van Beethoven en Praeludium en 
Allegro van Kreisler.

Violiste Elize Visser. Dirigent NhPO / Peter Stam.

Jack Lemmon inspireerde jonge contrabasspeelster
Kennemer Jeugd Orkest met Sasha Witteveen
Regio  - Het Kennemer Jeugd Or-
kest geeft zaterdagavond 7 april 
haar Voorjaarsconcert met het 
Concertino van Lars Erik Larsson 
voor contrabas en strijkorkest, 
met soliste Sasha Witteveen, lau-
reaat van het Prinses Christina 
Concours. Het vindt plaats in de 
Nieuwe Kerk te Haarlem.
Speciale gast is het Clavis Ensem-
ble. Het Clavis Ensemble is een 
Haarlems jeugd strijkorkest voor 
gevorderde leerlingen viool, alt-
viool, cello en contrabas van-
af 8 jaar tot en met middelbare 
schoolleeftijd. Het is een initia-
tief van De Vioolschool Haarlem, 
onder leiding van Joretta Wit-
vliet. Vanaf 18.50 uur treedt het 
ensemble op met muziek uit hun 
nieuwe project ‘Van Moldau tot 
Spaarne’.

Om 19.30 uur is het tijd voor het 
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. 
Matthijs Broers. Het orkest speelt 
een heel afwisselend program-
ma, van Petite Symphonie van 
Gounod voor blazers, tot de ‘Lon-
don’ Symfonie van Haydn voor 
het orkest. Het concert begint 

met de schitterende Petite Symp-
honie voor Blazers van de Fran-
se componist Charles Gounod 
(1818-1893). Een mooi roman-
tisch werk waarin meeslepende 
melodieën en virtuositeit elkaar 
afwisselen. Vervolgens zal Sasha 
Witteveen, soliste op contrabas, 
het Concertino van Larsson spe-
len, begeleid door het orkest. Het 
werk is speels met een virtuoze 
solo partij. Het middendeel is op-
gebouwd uit simpele motieven 
in het strijkorkest maar ontwik-
kelt zich op een adembenemen-
de manier.

Sasha Witteveen (14) won tijdens 
het Prinses Christina Concours 
2017 de eerste prijs in de Nationa-
le finale van het concours, en won 
daarbij tevens een optreden met 
het Kennemer Jeugd Orkest. Dit is 
een buitengewone prestatie van 
dit jonge talent, temeer daar ze 
pas 4 jaar geleden verliefd werd 
op de contrabas. Ze zag de con-
trabas in de film Some like it hot, 
een zwart-wit film uit de jaren 50. 
Daarin speelt Jack Lemmon een 
contrabasspeler die tijdens een 

optreden het instrument om zijn 
as draait, terwijl Marilyn Monroe 
voor hem danst en zingt. Dat wil-
de Sasha ook, en nu bespeelt ze 
dit instrument al 4 jaar.

In de pauze zal Contra-bassist 
Peter Leerdam, docent van Sa-
sha Witteveen en bekende peda-
goog, een workshop geven aan 
jonge belangstellenden die de 
kans krijgen op een kindercon-
trabas te spelen. Tot slot brengt 
het orkest de beroemde klassieke 
Symfonie 104 van Joseph Haydn, 
ook wel de ‘London’ symfonie.

Kaarten à €17,50 kunnen alleen 
online besteld worden via: www.
kennemerjeugdorkest.nl  De lo-
catie is het Nieuwe Kerksplein 36.

Kamermuziek in de Oude Kerk
met Die Haerlemsche Musyckcamer
Heemstede - Zondag 15 april 
is in de Oude Kerk aan het Wil- 
helminaplein te Heemstede het 
laatste Theeconcert van dit sei-
zoen. 

Deze middag is het podium voor 
‘Die Haerlemsche Musyckcamer’. 
Zij brengen onder leiding van 
Konradin Herzog twee werken 
ten gehore.

Als eerste van Luigi Boccherini: 
La musica notturna della strade 
di Madrid. Mirjam van Oldenho-
ve zal het verhaal vertellen achter 
Bocherini’s La Musica.
Het tweede werk is van Joseph 

Haydn: Sieben letzten Worte un-
seres Erlösers am Kreuze. De be-
werking voor strijkers die u van-
middag hoort is van de compo-
nist zelf. Haydn schreef dit werk in 
opdracht van Don José  Saenz de 
Santa Maria en is waarschijnlijk in 
1786 voor het eerst uitgevoerd.

De Haerlemsche Musuykcamer 
is in 1946 opgericht door Andre 
Kaart als Barokensemble, in 2016 
vierde het orkest het 70-jarig be-
staan en nam afscheid van And-
re Kaart.

Sinds 2016 is Konradin Herzog de 
vaste dirigent. Deze van geboorte 

Zwitser werd opgeleid in Zürich, 
Amsterdam en Den Haag en is te-
vens dirigent van het UvA orkest 
J.P. Sweelinck.
Mirjam van Oldenhove is schrijf-
ster van kinderboeken, o.a. van 
Mees Kees.

Het concert begint om 15.00 uur, 
de toegang is gratis. Wel is er een 
collecte bij de uitgang om met 
de opbrengst de onkosten te be-
strijden. 

Hetgeen overblijft is voor het Res-
tauratiefonds van de Oude Kerk. 
Na afloop is er thee en koffie ver-
krijgbaar in de Pauwehof.

Fluitkwartet in gebouw
Zang & Vriendschap 
Regio - In het laatste concert van 
de Musilenzio-serie van dit sei-
zoen zijn de klanken van vier flui-
ten en een piano te horen. Op 
zondagavond 8 april brengt flui-
tist Lotte van der Meulen een ge-
varieerd programma met fluit-
kwartet en pianobegeleiding in 
Gebouw Zang en Vriendschap in 
Haarlem.  
 
In wisselende samenstelling zul-
len de fluitisten Lotte van der 
Meulen, Maaike Twigt, Jeannet-
te Welp en Leonoor Wienese en 
pianiste Zsuzsi Borgeld werken 
uitvoeren van acht verschillen-
de componisten, met onder meer 
werken van Bach, Tchaikovsky, 
Berthomieu en Mozart.

Het optreden op deze muzikaal-
meditatieve avond zal niet on-
derbroken worden door applaus, 
maar wel door enkele perioden 
van stilte. De zaal van Gebouw 
Zang en Vriendschap zal door 
beeldend kunstenaar Dick Kreu-
ger weer op maat worden inge-
richt om een intieme sfeer te cre-
eren die past bij het verstillende 
karakter van het concert.  

De avond begint om 20.15 uur en 
eindigen om ongeveer 21.30 uur. 

Toegangsprijs  €9 (geen pin). Zaal 
Zang en Vriendschap, Jansstraat 
74zw, Haarlem.

Het aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt. Reserveren is daarom 
aanbevolen: info@musilenzio.nl. 

 Lotte van der Meulen

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 april 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vergadering
 raadscommissies 

april
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Wisseling van 
de wacht in de 
Heemsteedse 
gemeenteraad
In een bijzondere gemeenteraadsvergadering 
op donderdag 29 maart is afscheid genomen 
van de oud-raadsleden en zijn de pas gekozen 
raadsleden benoemd. Burgemeester Astrid 
Nienhuis reikte aan Wim Heeremans en Johan 
Maas een Koninklijke onderscheiding uit. Beide 
zijn benoemd als Lid in de orde van Oranje 
Nassau voor hun raadswerk in de afgelopen 
jaren.

Inloopochtend burgemeester 
Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de 
gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 6 april 
houdt burgemeester Astrid Nienhuis een inloopochtend. U bent 
van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak 
binnenlopen in het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, 
dan wordt u daar opgehaald. Neem voor meer informatie of vragen 
contact op met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2018 een activiteit 
organiseren die het sporten van jongeren, 
ouderen, minder validen of topsporttalenten 
stimuleert? Voor sportactiviteiten is in 2018 een 

subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. Op 
het gebied van archeologie is er een budget 
van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een 
subsidie van de gemeente Heemstede. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanvraagformulieren 
op www.heemstede.nl (zoekwoord: subsidie)

CJG organiseert 
workshop ’Tieners 
laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 17 april van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur 
de workshop ‘Tieners laten meewerken’ 
in het gemeentehuis van Heemstede. 
Deze gratis bijeenkomst is voor ouders 
van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar. In deze workshop wordt aandacht 
besteed aan enkele oorzaken van het 
niet willen meewerken van tieners. 
Waar loopt u precies tegenaan bij het 
gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij 
gebruiken? Wat zijn de valkuilen en hoe 
kunt u uw kind stimuleren om mee te 
werken? 
Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanmelding op www.cjgheemstede.nl.

Vergaderingen raadscommissies april
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen 
op respectievelijk 10, 11 en 12 april 2018 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. 

Agenda commissie Samenleving:
- Agenda commissie Samenleving 10 april 

2018
- Spreekrecht burgers
- Amendement Beter beeld van het 

minimabeleid
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen:
- Agenda commissie Middelen 11 april 2018
- Spreekrecht burgers
- Voorziening wegen (A-stuk)

- Voorziening onderhoud bruggen en 
beschoeiingen (A-stuk)

- Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-
2022, voornemen tot vrijgave voor inspraak 
(B-stuk)

- Verantwoording 2017 en globale begroting 
2019 Metropoolregio Amsterdam (B-stuk)

- Uitkomsten burgeronderzoek 
Waarstaatjegemeente najaar 2017 (C-stuk 
op verzoek van PvdA)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 

april 2018
- Spreekrecht burgers 
- Ontwerp-omgevingsvergunning 

nieuwbouw polikliniek SEIN - Meer en 
Bosch (B-stuk)

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning nieuwbouw 

polikliniek SEIN - Meer en Bosch (A-stuk)
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
raadscommissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
hiervoor voorafgaand aan de betreffende 
vergadering aanmelden via de hieronder 
genoemde contactgegevens.

Vergaderstukken en contactgegevens
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl 

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2018
Op 6 maart 2018 heeft het college het 
Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 
2018 vastgesteld. Dit Verstrekkingenboek 

is op 29 maart 2018 in werking getreden. 
Het Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 
2017 is hiermee vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl



Vondelschool Aerdenhout spurt het voorjaar in!
Regio - Op donderdag 29 maart 
klonk het startschot voor de 
sponsorloop bij basisschool de 
Vondelschool in Aerdenhout. Dit 
startschot werd gegeven door 
vier vrolijke dames van de Zon-
nebloem. 

De sponsorloop stond in het te-
ken van de Zonnebloem en van 
het inrichten van de eigen moes-
tuin. Nu het weer lente is gaat ie-
dereen lekker naar buiten. Voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking is dit niet vanzelfspre-
kend. De Zonnebloem maakt het 
mogelijk dat deze mensen er toch 
op uit kunnen gaan en ook van 
het voorjaar kunnen genieten. De 
Vondelschool draagt hier graag 
een steentje aan bij. Met enthou-
siaste aanmoediging van ouders, 
vrijwilligers en leerkrachten heb-

ben alle kinderen met veel ple-
zier, sportiviteit en toewijding 
hardgelopen.

Het team van de Vondelschool 
is dan ook erg trots op de kinde-

ren en zeer benieuwd naar het 
eindresultaat. Binnenkort komt 
de Zonnebloem met enkele vrij-
willigers naar de Vondelschool 
om het opgehaalde geld in ont-
vangst te nemen.

Informatieavond: invloed dementie op familierelaties
Heemstede - Als een partner of 
ouder dementie heeft, verandert 
de relatie ingrijpend. Naar alle 
waarschijnlijkheid ontstaat er een 
zorgbehoefte.
De vraag om hulp kan een zwa-
re belasting vormen voor de di-
recte omgeving. Er ontstaan vaak 
lastige dilemma’s rond zorgver-
antwoordelijkheid en de taakver-
deling. Toch schuilt er in bijna ie-
dere familie voldoende draag-
kracht om de problemen op te 
lossen.

Over dit onderwerp organiseert 
het Trefpunt Dementie Heemste-
de op woensdag 11 april in de 
Luifel in Heemstede een informa-
tieavond. Fia Vieleers (mantelzor-
gondersteuner bij Tandem) zal 

deze avond Sandra en haar broer 
Jeroen, mantelzorgers van hun 
vader, interviewen over het on-
derwerp.

Het programma begint om 19.00 
uur met een inloop en ko�e. De 
toegang is gratis. Het Trefpunt 
vraagt alleen een bijdrage van 
2,50 euro voor ko�e en thee. 
Aanmelden van te voren is niet 
nodig.

Wie wil, kan voor de aanvang 
van de informatieavond de maal-
tijd gebruiken in ‘Eethuis de Lui-
fel’ om 18:00 uur. Hiervoor kunt 
u zich opgeven, uiterlijk een dag 
van tevoren, bij de receptie van 
De Luifel 023-5483828 of via:
info@wijheemstede.nl.

Wilt u graag komen maar kunt u 
uw partner niet alleen thuis laten, 
dan kunt u contact opnemen met 
Tandem, tel: 023-8910610

Het Trefpunt Dementie Heem-
stede is een samenwerking van 
Tandem, Kennemerhart, Zorgba-
lans, WIJHeemstede, Alzheimer 
Nederland afdeling Zuid-Kenne-
merland en Home Instead Thuis-
service.

De Trefpuntavonden zijn er voor 
mensen met dementie, hun part-
ners, familieleden en vrienden. 
Ook hulpverleners en andere be-
langstellen zijn van harte welkom

De Luifel vindt u aan de Heren-
weg 96, Heemstede.

Stinsenplanten bekijken
Avondwandeling in bloeiend wandelbos Groenendaal
Heemstede - Op dinsdagavond 
10 april om 18.30 uur kunt u met 
een natuurgids van IVN Zuid-Ken-
nemerland meewandelen door 
bloeiend Groenendaal.
Wandelbos Groenendaal is een 
eeuwenoud duingebied waarin 
de restanten van de rijke tuinar-
chitectuur uit de 18e eeuw nog 
terug zijn te vinden in de grens-
palen, zicht-assen en andere 

landgoed ornamenten. Een groot 
deel van de oude landgoederen 
in het wandelbos wordt ecolo-
gisch beheerd en is een paradijs 
voor vogels en een grote variatie 
aan planten en bomen.
 
De gids besteedt aandacht aan 
de vroege voorjaarsbloei en stin-
senplanten maar ook aan de spo-
ren die de geschiedenis van de 

landgoederen Meer en Berg en 
Groenendaal in het wandelbos 
heeft achtergelaten. Een IVN-
wandeling op een lenteavond is 
een mooie gelegenheid om te 
genieten van dit natuurschoon 
en de geuren en kleuren van de 
voorjaarsbloeiers. Vertrek is om 
18.30 uur bij het informatiebord 
op de parkeerplaats van restau-
rant Landgoed Groenendaal.

Smeulend 
matras
Heemstede - Een inwoonster van 
Heemstede is maandagnacht, 
tweede paasdag, gewond ge-
raakt bij een brand aan de Meijers- 
laan in Heemstede. Rond 02.00 
uur werd de brand gemeld. Een 
sterke brandlucht was goed 
waarneembaar, maar waar de 
brand zich bevond was niet di-
rect duidelijk.

Bij aankomst van de eerste 
brandweerwagen bleek een ma-
tras op een balkon op de een na 
hoogste verdieping in brand te 
staan. Politie, twee brandweer-
wagens en een ambulance kwa-
men ter plaatse.
De hulpdiensten rukten groots 
uit in verband met mogelijk uit-
breiding en ontruiming van de 
�at.

De brandweer heeft het matras 
van boven naar beneden ge-
gooid en het daar afgeblust.
Het matras bleek al sinds half 
twaalf te smeulen en door de be-
woner op het balkon te zijn gezet. 

Daar is het verder gaan smeulen 
en uiteindelijk, gezien de schade, 
�ink gaan branden. De vrouw is 

ter controle naar het ziekenhuis 
gebracht. Hoe de brand exact is 
ontstaan is onbekend.

Beeld: Laurens Bosch

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

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 
deze 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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Antonis Duycklaan 6, vergroten dakkapel 

op voor- en achtergevel en plaatsen op 
zijgevel, wabonummer 270155, ontvangen 
22 maart 2018

- Prinsessenhof 27, het optrekken van 
de achtergevel, wabonummer 268752, 
ontvangen 19 maart 2018

- Raadhuisstraat 27, wijziging 
achtergevel begane grond en plaatsen 
toegangstrappen, wabonummer 269933, 
ontvangen 21 maart 2018

- Zandvoortselaan 167, aanbrengen nieuwe 
winkelpui in verbrede gevelopening, 
wabonummer 270040, ontvangen 22 maart 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 51, het plaatsen van 1 

reclamebord, wabonummer 258405, 
verzonden 27 maart 2018

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 150, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 262340, verzonden 28 maart 
2018

- Schouwbroekerstraat 5, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 264661, 
verzonden 28 maart 2018

- Vondelkade 32, het doorbreken van een 
muur in keuken/woonkamer, wabonummer 
267229, verzonden 28 maart 2018

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

Straatspeelavonden
Op 26 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan WIJ Heemstede 
voor het houden van straatspeelavonden van 
18.30 tot 20.30 uur op: 

- Woensdag 9 mei 2018 op het 
Haringvlietplantsoen

- Woensdag 16 mei 2018 op het speelterrein 
aan het Rhododendronplein

- Woensdag 23 mei 2018 op het speelterrein 
aan het Jan Miense Molenaerplein

- Woensdag 30 mei 2018 in de Ooievaarlaan
- Woensdag 6 juni 2018 in de Slotlaan

- Woensdag 13 juni 2018 op het 
Sweelinckplein

- Woensdag 20 juni 2018 in de Zeelandlaan
- Woensdag 27 juni 2018 in de Dr. 

Schaepmanlaan
- Woensdag 4 juli 2018 op het speelterrein 

aan de Anna Blamanlaan
- Vrijdag 13 juli 2018 op het asfaltplein achter 

basisschool De Evenaar 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
ondergenoemde straten af te sluiten tussen 
17.30 en 21.30 uur op:

- Woensdag 9 mei 2018: het 
Haringvlietplantsoen vanaf Amer;

- Woensdag 30 mei 2018: de Ooievaarlaan 
tussen de Jan van Gentlaan en de 
Pelikaanlaan;

- Woensdag 6 juni 2018: de Slotlaan tussen 
Leeghwaterlaan en Ir. Lelylaan;

- Woensdag 20 juni 2018: de Zeelandlaan 
tussen de Overijssellaan en de Brabantlaan;

- Woensdag 27 juni 2018: de Dr. 
Schaepmanlaan tussen Goeman 
Borgesiusstraat en de Abraham Kuyperstraat;

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

In- en uitrit Rijnlaan 55
Op 28 maart 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Rijnlaan 55, 2105 XJ 
in Heemstede.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Slotlaan 11, het verhogen van de 

kapconstructie en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 262234, 
ontvangen 28 februari 2018

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




