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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Heemstede - Forsythia behoort tot de meest kleurrijke, in het vroege voorjaar bloeiende heesters. 
De gele takken zorgen voor een vrolijke noot in de natuur die in het vroege voorjaar nog niet op 
volle bloeisterkte is. Forsythia is genoemd naar een directeur van de Royal Kensington Gardens, 
W. Forsyth. Tussen 1833 en 1920 zijn soorten in Engeland ingevoerd uit China, Korea en Albanië. 
Het gele bloemetje wordt ook wel Chinees klokje genoemd en behoort tot de familie van de olijf- 
achtigen (Oleaceae). Gemiddeld wordt Forsythia tussen anderhalf tot drie meter hoog. Op de juiste 
wijze snoeien verlengt de levensduur van deze sierheester.
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
e20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Expositie en samenzijn in Bibliotheek van Heemstede
Heemstedenaren onder Japanse bezetting
Heemstede - Van 8 april tot 24 
mei exposeert Edith Lambermon 
fotoportretten van Heemstede-
naren die de interneringskam-
pen in Indonesië overleefden. 
De tentoonstelling is te bezich-
tigen in de Bibliotheek Heemste-
de (Julianaplein 1) tijdens ope-
ningsuren. De toegang is gratis. 
Op zondag 3 mei om 14.00 uur is 
er een samenzijn met fotograaf 
en geportretteerden.

Edith Lambermon startte in 2011 
haar opleiding aan de Fotovak-
school. Drie jaar later studeer-
de zij af met een portretserie 
over mensen die in hun jeugd 
in een interneringskamp zaten 
in het voormalig Nederlands-In-

dië. Onlangs maakte zij een ver-
volg op deze serie en portret-
teerde tien Heemstedenaren 
met dezelfde achtergrond. Om-
dat Edith Lambermon bijzon-
der geïnteresseerd is in het ver-
haal van de mensen die zij foto-
grafeert heeft ze elke geportret-
teerde ook geïnterviewd. Zo ont-
stond een mooie complete por-
tretserie die goed past in het ka-
der van 70 jaar bevrijding.
Op 3 mei vertelt Lambermon over 
haar beweegreden en werkpro-
ces en één van de geportretteer-
den, Heleen Smit, zal iets vertel-
len over haar eigen ervaringen.
Meer informatie: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl en 
www.edithlambernon.nl.
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Henk Sigmond Mellink.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Lezing Thijsse’s Hof
Heemstede - Woensdagmorgen 
15 april is er een lezing over het 
nieuwe boek Thijsse’s Hof door 
Willem Holthuizen en Ekke Wol-
ters bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. Aan-
vang 10.30 uur en de toegang 
is vrij. Ter gelegenheid van het 
90-jarig bestaan en de 150e ge-
boortedag van Thijsse verscheen 
dit boek op 21 maart ‘Thijsse’s 
Hof, natuurtuin van Kennemer-
land’. Het boek geeft inzicht in de 
geschiedenis van de heemtuin, 
vertelt over het wel en wee in de 
loop der jaren. Ook de ontwikke-
ling van de tuin wordt aangege-
ven en wat er per seizoen alle-
maal te zien, te horen en te vin-
den is. Ten slotte zijn er de ver-
halen over de Bloemendaler Dr. 
Jac. P. Thijsse en over de vele 
personen die gedurende al die 

jaren een belangrijke rol heb-
ben gespeeld in Thijsse’s Hof. De 
opzet is de lezer nieuwsgierig te 
maken en hem te verleiden tot 
een bezoek.
De teksten zijn van Willem Hot-
huizen en de bijpassende fo-
to’s komen uit de enorme collec-
tie van Ekke Wolters. Het boek 
is geheel in kleur en rijk geïllu-
streerd en omvat 96 pagina’s.
Reserveren gewenst: 023 
5282472 of info@boekhandel-
blokker.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
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

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
Fax 0297-342900

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 het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

 Trefpunt 
Bennebroek

Regio - Zondag  12 april: ds. 
D.A. Bos (Doetinchem). Aan-
vang 10.00 uur. Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Oude Kerk,
Wilhelminaplein. Met ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar en Kinderkring, voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.
 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 12 april, 10.00 uur. 
Voorganger Ds. J. den Dikken.

Zondag 19 april, aanvang 10.00 
uur. Voorg. Mevr. Wilma van 
Rijn

Zondag 26 april, aanvang 
10.00 uur. Voorg. Ds. M. A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (15)

Grappig als je denkt dat het 
pand met het “Wapen van Haar-
lemmermeer” (Wilhelminaplein 
14-16) is afgebroken om plaats 
te maken voor nieuwbouw met 
als adres Wilhelminaplein 14-16-
18, het winkel/garagebedrijf van 
Okkel Moeke, 
Vanuit het HV-HB, Facebook, 
NHA en van de huidige winke-
liers komt dit keer onze informa-
tie. 
In een advertentie van 30 mei 
1959 lezen we dat Okkel Moe-
ke op Wilhelminaplein 16 zat, het 
adres zoals vorige week is ge-
toond. De prachtige kleurenfoto 
is van het NHA en is van 1960, 
dus te korte tijd om oud bouw te 
vervangen door nieuwbouw. De 

verbouwing was echter behoor-
lijk ingrijpend. Als eerste eige-
naar kent iedereen oud motor-
coureur Okkel Moeke. 
Voordat Lampenzaak Chericoni 
er in kwam zat motorzaak West 
er nog in, maar wel heel kort. 
In 1994 heeft Jeroen van ’t Hof 
het pand gekocht en na een fl in-
ke opknapbeurt in 1995 is hij in 
1996 op nummer 14 begonnen 
met een Antiekwinkel. Toen het 
in de Antiekbusiness wat minder 
werd heeft nummer 14 een half 
jaartje leeg gestaan en sinds vier 
jaar zit SportXpert er in. Op num-
mer 20 ging Van ’t Hof (eveneens 
vier jaar geleden) verder als res-
taurateur en meubelstoffeerder. 
Op nummer 16 en 18 zitten (op 

de eerste etage) appartemen-
ten. Voorheen zat hier de ingang 
van de garage van Okkel Moeke. 
Nummer 22 kent sinds 1996 ver-
schillende verhuurders. Op chro-
nologische volgorde zijn dat: 
Peter Groenland met klankbor-
den en etherische oliën (van-
af 1996); ‘De Hutkoffer’ met An-
tiek en Curiosa; Danielle’s Bloe-
menshop (2006-2007); Kado-
winkel ‘Hebben en Houden’ van-
af 22 april 2007. Heel even was 
het een computerzaakje (slechts 
een half jaartje), daarna zat een 
aantal jaren Bart Hoes (groenar-
chitekt) er in tot de zomer van 
2013. Vanaf die tijd zit Goudsmid 
Atelier NW er in. Tussendoor is 
in 2002 de gevel nog aangepast.

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 12 april, 10.00 uur ont-
moetingsdiens
Spreekster: Connie Hofstee
Mag God je leven bepalen

www.rafael-nehemia.nl

De nufoto van Harry Opheikens 
van maart 2015 laat het huidi-
ge beeld zien op dezelfde loca-
tie als die van 1960 in een ande-
re vormgeving, met de nummers 
14 – 22.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Bijeenkomst 
HBB
Heemstede - Heemsteeds Bur-
ger Belang (HBB) is in 1993 op-
gericht om de inwoners van 
Heemstede dichter bij de lokale 
politiek te betrekken. 
De lokale partij vindt het belang-
rijk om met inwoners in contact 
te blijven en nodigt hen uit voor 
een informele kennismaking in 

Café De 1ste Aanleg op woens-
dag 15 april. Heeft u politieke 
vragen, zorgen, ideeën of wilt u 
gewoon eens kennismaken met 
de fractie van HBB? Dan bent u 
welkom tussen 20.00 en 21.00 
uur, Raadhuisstraat 103.

Voorjaarscursus 
‘tekenen en schilderen’
Heemstede - ‘Tekenen en schil-
deren’ is een leuke cursus om 
weer aan de slag te raken, als u 
wel al enige ervaring en materi-
aalkennis heeft. Via inspireren-
de opdrachten met veel beeld-
materiaal, komen oefeningen in 
verschillende materialen voor-
bij zoals kleurpotlood, pastelkrijt, 
aquarelverf en acrylverf. U kunt 

hierdoor de materialen ( op-
nieuw) ervaren en zo uw eigen 
voorkeur vinden.
De cursus start op vrijdag 24 
april van 13.00 – 16.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. U kunt zich opge-
ven: via www.casca.nl. Of (023) 
548 38 28.
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Praktijk voor massagetherapie geopend
Heemstede - Met de komst van 
‘Eigen Weg’ is Heemstede een 
massagepraktijk rijker.

Praktijk Eigen Weg wordt ge-
rund door Ineke van Tilborg, ge-
diplomeerd holistisch massage-
therapeut, en is een plek waar je 
aandacht aan jezelf kunt geven. 
Even stilstaan bij wat er is. 

Aangeraakt worden is geen luxe, 
maar een basisbehoefte van elk mens. En massage is een eeu-

wenoude, doeltreffende behan-
deling voor een grote verschei-
denheid aan klachten. Daarnaast 
is massage een weldadige vorm 
van pure ontspanning. Het is 
aandacht voor lichaam en geest.

De praktijk is gevestigd aan de 
Zomerlaan 5 in Heemstede, en 
te bereiken via 06-55712222 en 
www.praktijk-eigenweg.nl. Tot 1 
juni is er een kennismakingsac-
tie met een korting van 25 euro! 

Blije winnaars 
kleurwedstrijd Bertram

Heemstede – In de aanloop naar Pasen organiseerde bakke-
rij Bertram een leuke Paaskleurwedstrijd. Vele kinderen deden 
mee. Het was zoals vaak niet makkelijk winnaars uit te kiezen 
want alle tekeningen waren zo mooi! Toch sprongen enkele in-
zendingen er uit.
In de leeftijdscategorie 7-12 jaar is Antonia winnaar geworden. 
Zij won het grote paasei!
Sem van der Wel won in de leeftijds catagorie 1-6 jaar. Hij mocht 
de grote paashaas mee naar huis nemen!
Allebei van harte gefeliciteerd!

Ineke van Tilborg.

Filmavond: 
Power of the heart’
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, draait om 
20.00 uur woensdag 15 april de 
film ‘Power of the Heart: luister 
naar je hart’. Paulo Coelho, Isa-
bel Allende, Eckhart Tolle, Dee-
pak Chopra, Marianne Willi-
amson… je zal al deze schrij-
vers en spirituele denkers maar 
mogen interviewen! De Neder-
landse Baptist de Pape deed 
het! Ondanks een lucratief aan-
bod na zijn afstuderen besefte 
Baptist de Pape dat hij de weg 
van de advocatuur niet wil-
de inslaan. Op een dag kreeg 
hij een ingeving: hij moest een 
film over de kracht van het hart 
maken! Onervaren maar vast-
beraden reisde hij langs acht-
tien wereldberoemde interna-
tionale schrijvers en leermees-
ters. Het resultaat: een film over 
het volgen van je hart en het 
najagen van je dromen. Een on-
geëvenaarde en levensveran-
derende film over de verbluf-
fende kracht en intelligentie 
van het hart. Deze film levert 
het overtuigende bewijs dat het 
hart veel meer is dan een fysiek 

orgaan… en dat het je kijk op 
geld, gezondheid, relaties en 
succes kan veranderen. Een er-
varing die je de schat in jezelf 
laat ontdekken.  Entree is 6,50 
euro. Reserveren: tel. (023)548 
38 28.

Koffieconcert
Casca’s Huisorkest
Onder leiding van Barbara 
Karst heeft Casca’s blaasorkest 
zich de laatste jaren verder ont-
wikkeld! Het bestaat uit  muzi-
kanten met enige ervaring, die 
in een klein, gezellig orkest sa-
men muziek maken. Onder lei-
ding van de vakkundige diri-
gent speelt het orkest moderne, 
klassieke, maar ook lichte mu-
ziek. De dirigente Barbara Karst 
speelt zelf ook in Harmonie St. 
Michael. Zij arrangeert zelf de 
muziek, speciaal voor dit orkest. 
Ze zouden best nog wel wat 
nieuwe muzikanten willen ver-
welkomen. Bijzonder welkom 
zijn klarinetten, tuba, tenorsax, 
hoorn, dwarsfluit. Maar ook an-
dere blaasinstrumenten zijn van 
harte welkom!
Lijkt het u leuk om volgend sei-
zoen mee te spelen met dit or-
kest, kom dan vooral kennis-
maken tijdens de jaarlijkse uit-
voering, met muziekstukken 
van o.a. Edward Elger – Land of 

Hope and Glory, Mahler – Ada-
gio uit Symphony no.3, Jacob 
de Haan – Yellow Mountains 
en Kees Vlak – The Moody Mil-
ler Band.  
Het Koffieconcert is bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op dinsdag 21 april om 
10.30 uur. De entree is gratis, 
een vrijwillige bijdrage is altijd 
welkom. Reserveren via 023-
548 38 28. 

Lentemenu 
Op maandag 20 april is er een 
heerlijke extra themamaaltijd 
met ditmaal het lentemenu: 
meloen met rauwe ham, ge-
gratineerde aubergine-toma-
tenschotel, aardappelkroketjes, 
fricandeau met huisgemaakte 
kruidensaus, gemengde salade 
en toe sinaasappelbavarois met  
mandarijntjes en slagroom.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Reserveren kan te-
lefonisch tot uiterlijk 10.00 uur.  
op de dag zelf, tel. 023-548 38 
28. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Voor mensen die al-
leen komen maar graag samen 
willen eten: u kunt ook aan-
schuiven aan de stamtafel om 
17.45 uur.
Het themadiner kost 9,75 euro.

Jazz in Zandvoort met Ack van Rooyen
Regio - Op zondag 12 april, 
14.30 uur vindt in Theater de 
Krocht, Grote Krocht 41 te Zand-
voort een concert plaats van Ack 
van Rooijen. Aanvang: 14.30 uur. 
Toegang: 15,– euro.
Voor het 13e seizoen organi-
seert de Stichting Jazz in Zand-
voort jazzconcerten dat in tegen-
stelling tot de heersende norm 
een groot publiek weet te be-
reiken. Op zondag 12 april vindt 
in Zandvoort een bijzonder jazz-
concert plaats dat het vermelden 
meer dan waard is. De gastsolist 
is namelijk niemand minder dan 
de befaamde Nederlandse jazz-
trompettist Ack van Rooyen.
Al sinds de jaren ’50 van de vori-
ge eeuw behoort Ack van Rooy-
en tot de absolute top van de 
Nederlandse jazz. In 1949 begon 
hij zijn beroepscarrière bij het 
Arnhems Symfonie Orkest. Van-
af 1952 werkte hij voor verschil-
lende jazzensembles, zoals The 

Ramblers (samen met zijn broer 
Jerry), het orkest van Aimé Ba-
relli in Parijs en de SFB- bijgaand 
in Berlijn.
Bekend werd Van Rooyen als 
solist tijdens de concerten en 
plaatopnamen van het orkest 
van Bert Kaempfert. Verder 
speelde hij voor The Skymas-
ters, het United Jazz and Rock 
Ensemble en Peter Herbolzhei-
emrs Rhythm Combination and 
Brass. In 1980 keerde hij terug 
in Nederlands als docent aan het 
Haags Conservatorium. In 2007 
ontving Ack van Rooyen voor 
zijn oeuvre de Singer Laren Jazz 

Award. Ondanks zijn hoge leef-
tijd heeft Ack niets aan kracht 
ingeboet en wordt hij nog altijd 
zeer veel gevraagd.
Hij wordt op 12 april begeleid 
door pianist Juraj Stanik, con-
trabassist Eric Timmermans en 
slagwerker Joost van Schaik.
Reserveren kan door te bellen 
naar 023-5310631, www.jazzin-
zandvoort.nl of via www.face-
book.com/jazzinzandvoort Voor 
12,50 euro extra kunt u na af-
loop gezellig blijven eten. Op het 
menu staat ditmaal biefstuk met 
garnituur + dessert. Reserveren 
is voor het eten noodzakelijk.
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Schuif aan bij de verhalentafel
‘Heemstede van toen’
Heemstede - Vindt u het leuk 
om uw verhalen over vroeger 
met anderen te delen? Schuif 
aan bij de
verhalentafel waar samen met 
de andere deelnemers verhalen 
en foto’s uitgewisseld
worden over het leven van toen 
in Heemstede. Alle vrijdagen 
van 10 april tot en met 29 mei 
(m.u.v. 15 mei), van 10.00 tot 
12.00 uur, gaat onder leiding van 
Sybil van Dam het Heemstede 
van toen weer leven. De verha-
lentafel vindt plaats in de Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 1 
te Heemstede. De ochtenden zijn 
gratis te bezoeken en de koffie 
staat klaar.
 Sybil van Dam volgde bij PRI-
MO in Purmerend een cursus om 
verhalentafels te gaan leiden. In-
middels organiseert zij al enkele 
jaren bijeenkomsten waarbij de 
deelnemers elkaar verhalen ver-
tellen over het alledaagse leven 

van vroeger in hun dorp of stad. 
Vaak nemen ze oude voorwer-
pen en foto’s mee. Ook via foto’s 
en filmbeelden brengt Sybil van 
Dam de verhalen weer in herin-
nering.
Meer informatie via: www. 
bibliotheekzuidkennemerland.nl 
en www.sybilvandam.nl.

Tentoonstelling in de Luifel 
Expressief kleurgebruik van

Astrid van Domselaar van Ispelen
Heemstede - De wanden van 
de foyer bij Casca in de Lui-
fel werken zeer uitnodigend om 
kunst te exposeren. U kunt hier 
werk bezichtigen van steeds an-
dere kunstenaars.
Astrid van Domselaar van Ispe-
len woont en werkt in Heemste-
de. In de jaren negentig heeft 
zij de opleiding schilderkunst 
gevolgd bij de Kunstacade-
mie Haarlem en bij verschillen-
de kunstenaars heeft zij zich ver-
diept in diverse technieken.
Het kenmerk van haar werk is 
abstract en het heeft een ex-
pressief kleurgebruik. Zij werkt 
met acryl, oliepastel, steen, zand, 
lijm, touwtjes, eigenlijk alle ma-
terialen die door hun textuur in-
spireren.
Door de grillige vormen en ver-
scheidenheid van de natuur 
komt Astrid vaak op ideeën om 
te schilderen. De vormen, de 
kracht en het lijnenspel worden 
vertaald in diverse beeldstijlen.  
Muziek, gedichten en fietstoch-
ten  helpen haar ook om de beel-
den te transformeren tot een 
schilderij.

U bent van harte welkom haar 
werk te komen bekijken. Voor 
meer informatie over Astrid van 
Domselaar van Ispelen kijkt u op: 
www.astride.exto.nl.
De tentoonstelling is bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede van dinsdag 14 april t/m 
vrijdag 28 mei en gratis te bezoe-
ken tijdens de openingstijden: 
van maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en op 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Fairtrade stage in Wereldwinkel Heemstede, 
een verslag van Jurre en Ruben

Op het Hageveld ga je in het vierde jaar een maat-
schappelijke stage lopen. Wij gingen met z’n 
tweeën deze stage doen bij de Wereldwinkel in 
Heemstede. De Wereldwinkel is een winkel waar 
alleen Fairtrade spullen wordt verkocht, van koffie 
tot bronzen beeldjes en het dus allemaal om eer-
lijke producten gaat. De boeren en producenten 
uit derdewereldlanden krijgen een eerlijke prijs, 
er werken geen slaven, er is geen kinderarbeid en 
ze hebben de zekerheid en continuïteit door vas-
te contracten.
In de Wereldwinkel werken uitsluitend vrijwilligers 
en de winkel is een non-profit organisatie. Ze zijn 
dus niet uit op winst maken en alle opbrengst die 
ze maken, steken ze weer in goede doelenprojec-
ten in derdewereldlanden.
Ons doel deze week was om een idee te krijgen 
wat Fairtrade inhoud en om een Fairtrade verkoop 
te organiseren bij ons op Hageveld. Voor deze ver-
koop moesten wij zelf de inkopen doen in Culem-
borg, het inkoopcentrum voor Fairtrade produc-
ten. Ook moesten wij reclame maken en natuurlijk 
zelf spullen verkopen. Vooral het inkoopcentrum 
in Culemborg was erg indrukwekkend. De hoe-
veelheid en diversiteit aan Fairtrade producten is 
enorm. Van kleine sleutelhangertjes tot grote was-
manden, alle spullen zijn er ook wel in een Fairtra-
devariant. Nadat we een goede voorraad aan spul-
len hadden ingekocht, gingen we terug naar de 
Wereldwinkel in Heemstede. Hier wachtte de vol-
gende taak op ons, reclame maken. We moesten 
posters zelf ontwerpen, die we daarna overal in de 
school opgehangen hebben. Ook hebben wij een 
mail naar alle leerlingen verstuurd om iedereen te 
laten weten dat er vrijdag een Fairtrade verkoop 
zou zijn. Wij hoopten dat leerlingen hierdoor en-
thousiast zouden worden om een kleinigheidje te 
kopen bij onze verkoop.
Op vrijdag, de laatste dag van de stage, was de 
verkoop. We hadden het niet getroffen, want een 
deel van de leerlingen uit de bovenbouw was he-
laas niet aanwezig. De stroomstoring vormde ge-
lukkig  geen belemmering.  We waren verrast om 
de hoeveelheid verkochte producten. Vooral de 
Fairtrade chocolade was erg geliefd en verkocht 
goed. Er is dus veel vraag naar Fairtrade produc-
ten. Dit komt misschien omdat de samenleving 
steeds beter op de hoogte is van de slechte om-
standigheden voor boeren in derdewereldlanden. 

Daarom zijn wij heel blij dat er mensen opkomen 
voor deze mensen die het slechter getroffen heb-
ben, zoals Fairtrade bedrijven en de Wereldwinkel!
Wij vonden de stage leuk en leerzaam, omdat we 
nu zagen hoe een winkel werkt en wat Fairtrade 
nou eigenlijk is. Wij dachten eerst dat Fairtrade ei-
genlijk heel kleinschalig was, alleen maar wat kof-
fie en chocolade die dan ‘eerlijk’ is. Maar wij zijn er 
nu achter gekomen dat Fairtrade veel grootschali-
ger is, van elk soort product wel een Fairtradevari-

ant bestaat. Wat ons wel opviel was dat er voorna-
melijk vrouwen betrokken zijn bij deze handel. Bij 
de importeurs in Culemborg en in de Wereldwin-
kel zijn bijna geen mannen te bekennen. Kenne-
lijk zijn vrouwen toch net iets meer geïnteresseerd 
in Fairtrade en vrijwilligerswerk doen dan mannen.
In het algemeen vonden wij dit een erg leerzame 
stage en hopen dat de Wereldwinkel de aanko-
mende jaren dit ook blijft aanbieden.
Jurre en Ruben,
4de jaars leerlingen van Hageveld

INGEZONDEN

‘Kennis delen wordt kennismaken’
Bijeenkomst Geleerdenwijk

Heemstede - Vindingrijk Geleerdenwijk be-
staat één jaar. Dit initiatief is door inwoners van 
de Geleerdenwijk  gestart om het buurtgevoel te 
versterken. Vanuit de gedachte: beter een goe-
de buur dan een verre vriend. In 2014 zijn onder 
dat motto twee goedbezochte bijeenkomsten ge-
organiseerd. Sindsdien is hard gewerkt aan een 
wijkwebsite die sinds maart te vinden is via vin-
dingrijkgeleerdenwijk.nl. 
Natuurlijk blijft het niet bij die site: voor de in-
woners van de Geleerdenwijk is er ook weer een 
bijeenkomst georganiseerd. Zij zijn op zondag 12 
april van 15.00 tot 17.30 uur in de school ‘De Ark’ 
aan de Van der Waalslaan.
Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers uit 
een viertal workshops kiezen van uiteenlopende 
onderwerpen. Van hulp bij fotografie en koken 
voor buren tot het samen aanpakken van open-
baar groen. Naast  wijkbewoners die hun kennis 
delen zal ook de gemeente Heemstede een bij-
drage leveren.

De middag zal worden afgesloten met een bor-
rel zodat kennis delen ook kennismaken wordt.
Inwoners van de Geleerdenwijk kunnen zich aan-
melden via de site of via geleerdenwijk@gmail.
com Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel 
op prijs gesteld. Op de site is meer informatie te 
vinden over het programma.
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Postuum eerbetoon aan een moedige vrouw

Jacoba van Tongeren,
leider van verzetsgroep 2000
Heemstede – Nog altijd blijft 
de Tweede Wereldoorlog in de 
belangstelling van velen staan. 
In mei verschijnt in de Verenig-
de Staten een boek van Simon 
Goodman over roofkunst. Het 
handelt over zijn Joodse groot-
ouders Gutmann die op Bos-
beek woonden en ondanks een 
toegezegde vrijgeleide naar hun 
dochter in Italië vanwege de 
kostbare kunst- en antiekcol-
lectie zijn vermoord. Kortgele-
den publiceerde Paul van Tonge-
ren, broer van de in 2013 overle-
den architect Ben van Tongeren 
(o.a. enige tijd gemeenteraadslid 
in Heemstede en voorzitter van 
de historische vereniging), een 
boek van meer dan 500 pagina’s 
met als titel ‘Jacoba van Tonge-
ren en de onbekende verzetshel-
den van Groep 2000’. Daarin is 
ook een hoofdstuk  opgenomen 
over zijn vader ir. Herman(nus) 
van Tongeren, een talentvol uit-
vinder, die in 1944 op laffe wij-
ze zonder proces door nazi-be-
zetters is omgebracht. Het eerste 
exemplaar van genoemde uitga-
ve is op 21 maart in aanwezig-
heid van meer dan 300 perso-
nen door Job Cohen als voorzit-
ter van Amsterdams 4 en 5 mei 
Comité gepresenteerd aan bur-
gemeester Eberhard van der 
Laan. NIOD-directeur mevrouw 
dr. Marjan Schwegman vertel-
de bij die gelegenheid dat het 
binnenlands verzet de komende 
tijd speerpunt van onderzoek zal 
zijn, in welk kader de thans ver-
schenen publicatie zeer wel past. 
In zijn dankwoord benadrukte de 
burgemeester dat dankzij Groep 
2000 enkele duizenden mensen 
via beschikbaar gestelde onder-
duikadressen de oorlog hebben 
kunnen overleven.

Jacoba van Tongeren,
bijgenaamd ‘juffrouw 2000’ 
of ‘de bonnenkoningin’
Jacoba van Tongeren (Tjima-
bi bij Bandoeng 1903- Bergen 
1967) was de enige vrouw in ons 
land  die van 1940 tot de Bevrij-
ding een verzetsgroep heeft ge-

leid, welke uiteindelijk heeft be-
staan uit ongeveer 140 perso-
nen. Die droegen op hun beurt 
de zorg voor voor circa 4.500 on-
derduikers: veel Joden maar ook 
verzetsmensen die door Duit-
se bezetters werden gezocht. Zij 
stond bovendien aan de wieg 
van het toen illegale blad ‘Vrij 
Nederland’, na de oorlog voort-
gezet als weekblad. Het thans 
verschenen boek is gebaseerd 
op de in 1945-1946 op basis van 
dagboekaantekeningen van Ja-
coba op papier gestelde memoi-
res die eerder in een beperkte 
oplage voor de groepsleden zijn 
verschenen en opgedragen aan 
prins Bernhard als toenmalig 
opperbevelhebber der  Binnen-
landse Strijdkrachten.  De aan-
vankelijk naamloze groep heet-
te ‘Groep 2000’. Zij ontwierp een 
code waarbij de leden en onder-
duikers een nummer kregen om 
anonimiteit voor buitenstaanders 
te waarborgen en waarvan zij als 
enige de sleutel had van de ge-
hanteerde code. Zelf noemde zij 
zich ‘juffrouw 2000’: als oprichter 
van de groep was ze 00 en het 
getal 20  verwees naar de plaats 
van de eerste letter van haar 
achternaam in het alfabet. Ja-
coba was opgeleid als verpleeg-
ster en sinds 1940 werkzaam als 
maatschappelijk werkster bij de 
Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg 
in de hoofdstad. In die func-
tie  kon zij eenvoudig aan dis-
tributiebonnen komen, van be-
lang voor de onderduikers om te 
kunnen overleven.  Tevens ver-
zorgde zij met haar groep zolang 
dat werd toegestaan de ver-
zending van voedselpakketten 
naar Westerbork en concentra-
tiekampen in Nederland en el-
ders. In 1944 kwam zij in botsing 
met Henk van Randwijk, die een 
vrouw als leider minder geschikt 
achtte en tevergeefs trachtte de 
Groep 2000 bij zijn verzetsgroep 
te laten fuseren. Van de Groep 
2000 leden hebben 15 personen 
de oorlog niet overleefd. Lid wa-
ren voor een groot deel prostes-
tanten, maar ook vrijmetselaren 

evenals een tiental Joden van 
wie er 3 als gevolg van verraad 
de bevrijding niet hebben ge-
haald. Meer dan bij andere ver-
zetsgroepen waren in verhou-
ding veel vrouwen lid. Ofschoon 
niet offi cieel rekende zij ook haar 
broer Herman van Tongeren uit 
Heemstede, tot de verzetsgroep 
omdat deze zijn zuster op aller-
lei manieren ondersteunde. Hun 
vader Hermannus van Tongeren, 
geboren in 1876 te Bergen op 
Zoom, bouwde bruggen over ra-
vijnen in Nederlands Oost-Indië 
en was offi cier van het KNIL bij 
de genie aan wie in 1939 de titu-
laire rang van generaal-majoor is 
verleend. Van 1928 tot zijn dood 
in 1941 was hij bovendien groot-
meester in de Orde van Vrijmet-
selarij, een organisatie die door 
de nazi’s als volksvijandig werd 
beschouwd. Uit hoofde van zijn 
functie wist hij 600.000 gulden 
uit de kring van vrijmetselaren 
apart te zetten voor het illegaal 
werk van zijn dochter. Op 11 ok-
tober 1940 is Hermannus van 
Tongeren in Amsterdam gevan-
gen gezet, en op 13 maart 1941 
naar concentratiekamp Sach-
senhausen in de stad Oranien-
burg niet ver van Berlijn over-
gebracht, waar hij twee weken 
later kwam te overlijden. Op 9 
september 1944 volgde de laf-
fe moord zonder enige vorm van 
proces op haar broer Herman uit 
Heemstede, waarover meer in 
een volgende bijdrage.  

Represaille met 30 doden
Op 9 maart 1945 sloeg het nood-
lot wederom toe. De Duitsers 
deden een onverwachte inval 
bij het hoofdkwartier van Groep 
2000 aan de Stadhouderskade 
56. Daar lag de sleutel van de 
code, die indien gevonden door 
de Duitsers catastrofaal zou zijn 
voor de leden van de groep. On-
danks het feit dat Jacoba van 
Tongeren daar tegen was is door 
4 leden van een landelijke knok-
ploeg het pand betreden om te 
redden wat nog te redden was. 
Dat liep echter verkeerd af en 
bij een ontstane schermutse-
ling is toen de Duitse Sipo-offi -
cier Ernst Wehner op de trap do-
delijk getroffen. In 1943 was de-
ze Wehner met NSB-politieagent 
Fake Krist betrokken geweest 
bij de represaillemaatregelen in 
Haarlem na de aanslag op 30 ja-
nuari aan de Versponckweg op 
een Duitse onderoffi cier  Alois 
Bamberger. In totaal 112 inwo-
ners uit Haarlem enVelsen zijn 
toen opgepakt en van hen zijn er 
102 naar kamp Vught gebracht, 
terwijl op 2 februari 7 communis-
ten en 3 joden (Barend Chapon, 
Herbert Otto Drilsma en opper-
rabbijn Philip Frank) werden ge-
executeerd in de duinen bij het 
Kopje van Bloemendaal. Hun fa-

milieleden heeft men de volgen-
de dag gearresteerd en die zijn 
via Westerbork ten slotte op 12 
februari in Auschwitz vermoord.  
De 4 verzetsstrijders die bij een 
vuurgevecht Wehner doodscho-
ten wisten in de verwarring te 
ontkomen zonder binnen te zijn 
geweest.  De vergelding van de 
Sicherheitsdienst was gruwe-
lijk. 31 eerder vastgezette Ne-
derlanders zijn uit de gevange-
nis naar het Weteringplantsoen 
overgebracht en daar 12 maart 
standrechtelijk door Duitse sol-
daten gefusilleerd. Personen in 
de omgeving van het plein wa-
ren verplicht bij het schouwspel 
toe te kijken. Predikant en the-
oloog J.Koopmans  is boven-
dien aan de overkant door een 
verdwaalde kogel getroffen en 
daaraan op 24 maart gestorven. 
Over deze fusillade op 12 maart 
schreef dichter Albert Helman 
het vers: ‘Niemand sprak; geen 
kreet, geen kreunen, zelfs geen 
ademtocht, alleen ’t bevel tot op-
marcheren in een vreemde taal, 
nog harder dan de schoten, en 
wat tuimelende echo’s langs de 
kade. (…)’ Op de fusilladeplaats 
is met steun van Heineken in 
1954 het monument  ‘De geval-
len hoornblazer’ opgericht en op 
een plaquette zijn later de na-
men van de omgekomen perso-

nen toegevoegd. Jaarlijks vindt 
op 4 mei een herdenking plaats. 
Vanuit een schuilplaats, de blok-
post onder de brug van het We-
teringsplantsoen, heeft Jacoba 
de wacht gehouden tussen 9 en 
13 maart 1945. Op 13 maart zijn 
de lijken bij het Weteringscircuit 
weggehaald. Korte tijd later is 
door twee mannen ‘s nachts een 
Nederlandse vlag op de plek ge-
legd waar vervolgens door voor-
bijgangers bloemen zijn achter-
gelaten, wat is vastgelegd door 
fotograaf Cas Oorthuys.  Achter-
af bleek dat de Duitsers de ver-
stopte code op het binnengeval-
len adres niet hadden gevonden, 
evenmin als de oranje groeps-
banden die al waren vervaardigd 
met het oog op de te verwachten 
bevrijding. Jacoba van Tonge-
ren, die voor de oorlog al tuber-
culose heeft gehad waarvoor ze
zeven jaren moest kuren, heeft 
zich in 5 oorlogsjaren als een 
sterke leider geprofi leerd, maar 
was na alle uitputtende gebeur-
tenissen geestelijk en licha-
melijk gebroken. De laatste ja-
ren gekluisterd aan bed is zij op 
15 september 1967 overleden 
en thans heeft zij met het ver-
schenen boekwerk de eer ge-
kregen die haar postuum toe-
komt. Afzonderlijke hoofdstuk-
ken zijn gewijd aan haarva-
der Hermannus van Tongeren 
en broer Herman van Tongeren, 
een ingenieur die met 2 perso-
nen een bureau en laborato-
rium begon met bij het uitbreken 
van de oorlog  40 personeels-
leden en enige tientallen paten-
ten op zijn naam. Aan het eind 
van het boek zijn o.a. een lijst van 
gefusilleerden op 12 maart 1945, 
een ledenlijst Groep 2000 code 
op nummer en voorts enige tien-
tallen beknopte biografi eën met 
portretfoto’s van Groep 2000-
leden opgenomen. Het boek 
bevat talrijke illustraties, kost 
27.95 euro en is uitgegeven door 
Aspekt. ISBN 9789461534835. 
In een bijdrage volgende week 
komt het leven van uitvinder en 
oorlogsslachtoffer Herman van 
Tongeren aan de orde.
Hans Krol

Kerstkaart die Jacoba van Tongeren kerst 1944 onder de leden van 
Groep 2000 heeft verspreid.

Vooromslag boek.

Heemstede in oorlogstijd

De fusillade op het Weteringplantsoen heeft Jacoba van Tongeren 
geestelijk en lichamelijk geknakt. Op deze foto staat zij vooraan bij een 
naoorlogse kranslegging.





 
10   de Heemsteder  •  8 april 2015

(18 maart t/m 2 april 2015)

Geboorteaangiften
Sealver Raghoebier, zoon van B.S. Raghoebier &
M.C.S. van der Walle
Wolf H. Vrisekoop, zoon van R.J. Vrisekoop & M.G.I. van Duuren
Fien O. Zwerver, dochter van R. Zwerver & F.K. Heirman
Isabel A.P. Riemersma, dochter van A. Riemersma &
B.A. van Dijk
Benthe A. van Andel, dochter van F.C. van Andel & B.J. Maes

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Welzijnmarkt in winkelcentrum 
Schalkwijk weet van zorg en wonen
Regio - Een leuke en gezelli-
ge manier om informatie te krij-
gen over wonen, welzijn en zorg. 
Een heel winkelcentrum vol kra-
men waar u zich in één bezoek 
op de hoogte kan stellen van al-
les wat zich in Zuid-Kennemer-
land afspeelt op het gebied van 
wonen, welzijn, zorg, financi-
en en vervoer. Kijk eens hoe ver 
men is met de overheveling van 
taken van de overheid naar de 
gemeentes.
Want nog nooit kwam u op een 
markt waar u zoveel informatie 
bij elkaar vindt op vragen waar 
u op geen enkel verjaardag een 
antwoord krijgt, hoeveel kennis 
daar ook moge zijn. Talloze orga-
nisaties,  verenigingen en stich-
tingen op vele terreinen actief, 
geven voorlichting. Zoals over  
maatschappelijke dienstverle-
ning, wonen en dagbesteding 
voor mensen met een lichte be-
perking, jeugd, vrijwilligers, vei-
ligheid in en om het huis, thuis-
zorg, leven/dood en nazorg, ar-
moede en wonen voor senioren. 
Bij maatschappelijke dienstver-
lening kunt u mensen zien en 
spreken van Het Loket, Vereni-
ging bedrijfstak Zorg, Kontext, 
Servicepaspoort, Sensoor. De 

Baan en de Hartekamp. Jeugd 
& Gezinsbeschermers, Hoge-
school Inholland, Zebra zorg-
boerderij, Heliomare, Centrum 
voor Jeugd en Gezin. KWF, UVV, 
Tandem, Zonnebloem, Huma-
nitas,  Mooizooi. Burgernet en 
Politie/brandweer Kennemer-
land. Diverse thuiszorgorgani-
saties Hospice, \uitvaartverzor-
ging, Leger des Heils, Stichting 
Haarlemmers voor Haarlemmers, 
Reinalda, Sint Jacob, SHDH, 
Zorgbalans, Newasc co en 
Ouderenbonden. En natuurlijk 
een informatiekraam Wel Zijn 
Markt 2015  Stichting Net-Werk 
Vrijwilligershulp Zuid-Kenne-
merland.

Net-Werk Vrijwilligerswerk
De basis van de stichting Net-
Werk Vrijwilligershulp is de 
jarenlange samenwerking van 
vrijwilligersorganisaties in Zuid-
Kennemerland. Al in 1989 na-
men enkele organisaties, waar-
onder het Rode Kruis, de 
Zonnebloem en de UVV, het ini-
tiatief om de samenwerking te 
verbeteren en daarmee de vrij-
willige zorg aan hun cliënten. 
Inmiddels zijn er zestig organi-
saties bij het platform aangeslo-

ten. Zij bieden hulp en onder-
steuning op het gebied van zorg, 
welzijn en wonen aan kwetsbare 
mensen in de regio.
De deelnemers zijn zowel orga-
nisaties voor vrijwilligerszorg als 
organisaties voor professione-
le zorg die gebruikmaken van 
zorgvrijwilligers en daarbij sa-
menwerken met organisaties 
voor vrijwilligerszorg. De coördi-
natrice Irene de Lange van Net-
Werk nam het initiatief met Her-
man Bax van de Welzijn Markt 
2015 om deze grootste vrijwilli-
ge welzijnsmarkt in Nederland te 
organiseren.

Het Winkelcentrum Schalwijk 
stelt haar hele centrum open 
voor dit mooie initiatief en u bent 
op donderdag 16 april van har-
te welkom tussen 11.00 en 16.00 
uur. Op het centrale plein bij de 
Hema worden demonstraties 
gegeven op het thema `Bewe-
gen in Zuid-Kennemerland door 
Sport Support  en om 11 uur zal 
Olga Commandeur een presen-
tatie houden over bewegen. Het 
duo Jan en John en de Spaarne 
Town Jazz Band zorgen voor ge-
zellige muziek. 
Ton van den Brink 

Cheque voor
Inloophuis Kennemerland
Heemstede - Fit4lady Heemstede heeft onlangs een mooie 
cheque kunnen overhandigen aan Inloophuis Kennemerland te 
Santpoort-Noord. De gift is bijeengebracht door de leden van Fit-
4lady tijdens de jubileummarathon, vorige maand.

Levenskunst bij verlies
Regio - Ineke Smit Uitvaartverzorging verzorgt samen met ds. 
Egbert de Lint een lezingencyclus met het thema ‘Levenskunst 
bij verlies’. Op dinsdag 21 april bespreekt Gerbert van Loenen 
zijn nieuwste boek Lof der onvolmaaktheid – waarom zelfbe-
schikking.
Mensen maken totaal verschillende keuzes als ze te maken krij-
gen met ernstige ziekte of handicap.
Gerbert van Loenen stelt voor niet alleen oog te hebben voor 
zelfbeschikking, maar ook voor verbondenheid tussen mensen.
Ook is aandacht nodig voor de vraag of je tegenspoed kunt ac-
cepteren.
Van Loenen geeft met Lof der onvolmaaktheid een beslissen-
de wending aan het euthanasiedebat. Hij baseert zijn betoog op 
ervaringen met ziekte, handicap en de (zelfgekozen) dood van 
dierbaren: ervaringen van hemzelf en van vele anderen.
Gerbert van Loenen (1964) is publicist. Tot 1 juli 2014 was hij ad-
junct-hoofdredacteur van Trouw. Eerder schreef hij Hij had beter 
dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven (2009). De le-
zing vangt aan om 20.00 uur in de Oosterkerk, Zomerkade 165 te 
Haarlem. De toegang bedraagt 4,-euro en dat is inclusief koffie.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Er is een grote verscheidenheid aan stenen vloeren; 
niet alleen in kleur, maar ook in materiaal.
Denk aan tegelvloeren, geglazuurd of ongeglazuurd, 
of natuurstenen vloeren. Het ene materiaal laat zich 
wat makkelijker onderhouden dan het andere, maar 
voor iedere vloer geldt dat het regelmatig toe is aan 
een grondige onderhoudsbeurt. Met een juiste behan-
deling is de vloer weer als nieuw, maar wat is de juis-
te methode? 
Naast het reinigen en beschermen van tapijten en ge-
stoff eerde meubelen heeft Chem-Dry Veen zich ook 
gespecialiseerd in het reinigen en sealen van stenen 
vloeren. Chem-Dry Veen kan helpen met het weer 
mooi en schoon maken van alle stenen vloeren door 
reinigen, impregneren en eventueel ook nog polijsten. 
Doordat er vele varianten zijn in stenen vloeren is het 
zaak hier toch specialistisch te werk te gaan en met de 
juiste middelen te werken en dat is iets dat Chem-Dry 
Veen kan bieden. De voordelen zijn duidelijk.
Chem-Dry is droger: De stenen vloeren schitteren 
weer na reinigen en eventueel sealen. Dit kan allemaal 

op een dag en na vier uur droogtijd is de vloer weer
beloopbaar. 
Chem-Dry is schoner: De specialistische reini-
ging levert weer een mooie vloer met schone voegen. 
Chem-Dry Veen haalt het vuil weg dat in al die tijd is 
opgebouwd. Men hoeft niet langer zelf uren te schrob-
ben om lastige vette plekken en andere vervuiling te
verwijderen. Chem-Dry Veen zorgt voor een echte 
schone vloer. 
Chem-Dry is gezonder: Doordat vele steensoorten 
enigszins poreus zijn komen ze vol te zitten met stof 
en vuil. Ook in de voeg kruipt meer dan men denkt. 
Door de Chem-Dry reiniging worden alle bacteriën en 
schimmels verwijderd. Na de reiniging kan een sea-
ler worden aangebracht die preventief vervuiling
tegenhoudt. 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie contact op met Chem-dry Veen, Roos-
wijkweg 70 in Velsen-Noord, 0251-291401 of mail 
naar info@chemdryveen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.chemdryveen.nl.

 DÉ KUNST
van onderhoud stenen vloeren

ADVERTORIAL

Kerstvoorstelling ‘Loes en Marlie’ in Stadsschouwburg

Brigitte Kaandorp kleedt klassieker 
Scrooge in eigentijdse jas

Brigitte Kaandorp met regisseuse Jessica Borst.

“Eens ga ik Brigitte Kaandorp 
vragen om deze Scrooge-pro-
ductie te gaan doen en dan 
wordt het echt anders”, verklaart 
directeur Jaap Lampe op de 
persconferentie. “En ik wacht-
te tot Jaap bij me aanklopte, 
want op een dag ben ik aan de 
beurt”, vult Brigitte Kaandorp la-
chend aan.  De nieuwe Haarlem-
se Scrooge-productie weet Bri-
gitte Kaandorp inderdaad in een 
ongewone jas te gieten. Samen 
met regisseuse Jessica Borst te-
kende ze voor het script van de-
ze versie. Het verhaal speelt zich 
echter niet af in de negentien-
de eeuw, maar nu, met Bloe-
mendaal en Schalkwijk als de-
cor. De mannelijke hoofperso-
nen Scrooge en Marley vervangt 
Brigitte door twee vrouwen: Loes 
en Marlie. “Natuurlijk kun je 
het oorspronkelijke verhaal met 
twee mannen uit de negentien-
de eeuw niet straffeloos om-
draaien in twee vrouwen. Maar 
dit kan wel als je het verhaal ver-
plaatst naar deze tijd”, legt Bri-
gitte uit. Opvallend is dat Brigitte 
niet de hoofdpersoon Loes, maar 
Marlie speelt. Brigitte wil tijdens 
deze voorstelling veel zelf doen.  
De rol van Loes, een onaange-
name en gierige dame die woont 
in een villa in Bloemendaal, 
maar financieel aan de grond zit, 
wordt vertolkt door Raymonde 
de Kuyper. (Moeder in de musi-
cal ‘Moeder, ik wil bij de revue’ 
en zij was onder meer te zien in 

Villa Achterwerk en Koefnoen.) 
Ook de rol van klerk ‘Cratchitt’ 
verandert en wordt vrouwelijk: 
Kaltoum Boufangacha speelt Ya-
smina, een schoonmaakster uit 
Schalkwijk van Marokkaanse af-
komst. Zij heeft een zoontje Tiny 
Tim (gespeeld door Tareb Kar-
mel), een jongetje dat niet meer 
kan praten, omdat hij en zijn 
moeder ooit samen ontvoerd 
zijn naar Marokko. De hartelo-
ze Loes houdt niet van mensen, 
maar wel van honden (een rolle-
tje voor de hond ‘Beatle’). Marlie 
moet de nare Loes weer tot in-
keer brengen. Ze blijkt uiteinde-
lijk toch een hart te hebben. Het 
verhaal bevat een moraal, maat-
schappelijke geëngageerde ele-
menten en tegenstellingen zo-
als arm en rijk. Het wordt ech-
ter op een komische en luchtige 
manier met de plaatselijke hu-
mor uit Haarlem en omgeving 
gebracht, zoals alleen Kaan-
dorp dat kan. Ze maakt gebruik 
van bekende kerstliedjes die ze 
tevens voor de voorstelling be-
werkte. De muzikale begeleiding 
is in handen van Bas Odijk. “Jong 
en oud kunnen lekker meezin-
gen en dat maakt deze voorstel-
ling lekker interactief”, volgens 
Brigitte Kaandorp. Het is ook tra-
ditie om deze kerstvoorstelling 

Regio -  De kerstvoorstelling 
‘Scrooge’, gebaseerd op de 
Dickensklassieker ‘A Christ-
mas Carol’ in de Haarlem-
se Stadsschouwburg, is een 
tweejaarlijks terugkerende 
traditie voor het hele gezin. 
Het is een echte Haarlem-
se productie. Nadat Erik van 
Muiswinkel in 2011 en Peter 
de Jong in 2013 met succes 
deze kerstvoorstelling heb-
ben opgetuigd, neemt dit jaar 
cabaretière Brigitte Kaandorp 
het stokje over.

te combineren met professio-
nals en amateuracteurs. Zo zijn 
er onder anderen laatstejaars-
studenten aangetrokken van de 
Kleinkunstacademie. Voor de 
kinderrollen wordt in Schalkwijk 
jong talent gescout.

De nieuwe kerstvoorstelling 
Loes en Marlie is vanaf 8 decem-
ber tot en met 3 januari te zien in 
de Stadsschouwburg van Haar-
lem. De kaartverkoop is inmid-
dels begonnen. Meer informa-
tie en kaarten op www.theater-
haarlem.nl.
Bart Jonker

Gran Partita: Een klassiek 
kroonjuweel in de Pinksterkerk
Heemstede - De blazers van het 
Residentie Orkest komen op vrij-
dag 17 april naar de Heemsteed-
se Pinksterkerk om daar Mozarts 
Gran Partita ten gehore te bren-
gen. Een uniek gebeuren, al was 
het alleen al om de bezetting: 
twaalf blazers, een contrabas en 
een dirigent!
De Gran Partita van Mozart be-
hoort tot de zeldzame kroon-
juwelen in het klassieke reper-
toire waar men nooit op uitge-
keken en uitgeluisterd raakt. 
De schoonheid, de bedrieglijke 
eenvoud en ongrijpbare diep-
gang geven het werk het aure-
ool van onsterfelijkheid. Als Sa-
lieri, aartsrivaal van Mozart, in 
de film Amadeus de Gran Parti-
ta hoort, denkt hij dat hij de stem 
van God hoort.

Het is repertoire waarvan Podia 
Heemstede alleen kon dromen 
het ooit nog eens te program-
meren, wegens de bezetting: 
twaalf blazers (2 hobo’s, 2 klari-
netten, 2 bassethoorns, 2 fagot-
ten, 4 hoorns), een contrabas en 
een dirigent. Dankzij de samen-
werking met het Residentie Or-
kest wordt die droom op vrijdag 
17 april in de Pinksterkerk waar-
gemaakt.
Voor de pauze: een afwisselend 
programma in diverse bezet-
tingen. De Pinksterkerk vindt u 
aan de Camplaan 18. Aanvang is 
20.15 uur en de entree: 21,50 eu-
ro. Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand aan 
de voorstelling.
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Tekenen en acrylschilderen 
in zomercursus bij Casca
Heemstede - Stel je voor: een 
levensgroot papier, een echte 
schildersezel in een echt schil-
dersatelier. Met potlood ma-
ken de tieners eerst een schets. 
Samen met docente Domini-
ca Dogge praat je over hoe je 
iets het beste op papier krijgt. 
Je maakt een verfpalet. En dan... 
roer je met een kwast in de acryl-
verf en mengt allerlei kleuren 
door elkaar. Zo leer je weerge-
ven wat je gezien hebt met kleu-
ren, perspectief, schaduw en 

licht. Je werkt naar opdracht en 
naar je eigen fantasie. Ook wordt 
gewerkt met materialen als pas-
telkrijt, aquarelverf en kleurpot-
lood. Een superleuke cursus voor 
jonge mensen die graag nóg be-
ter willen leren tekenen en schil-
deren. Tekenen en acrylschilde-
ren (10-12 jaar) start op dinsdag 
21 april van 16.00 – 18.00 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Opgeven kan via 
www.casca.nl of (023) 548 38 28.
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Het is zuiver toeval dat dit beeld enkele dagen voor de Pasen aan de 
beurt is. Het bestaat uit gestapelde plakken leisteen, en is te vinden 
achter de burgerzaal van het Gemeentehuis.
De maker is de in Zwanenburg geboren beeldhouwer Hans van den 
Ban en is geplaatst eind 1999. Hans van de Ban studeerde aan de Riet-
veld Academie, en is naast beeldhouwer ook adviseur beeldende kunst 
van de Rijksgebouwendienst.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

‘De wijkzusters van vroeger met de kennis van nu’

Buurtzorg Heemstede viert lustrum
Heemstede - In 2010 zag 
‘Buurtzorg Heemstede’ het le-
venslicht. Nu, vijf jaar later,  ver-
vullen twee teams van (wijk-) 
verpleegkundigen en zieken-
verzorgers dagelijks belangrij-
ke zorgtaken bij vele cliënten in 
Heemstede.  Buurtzorg is zowel 
overdag als ‘s avonds in touw; in 
noodgevallen zelfs ook ‘s nachts 
bereikbaar.  Buurtzorg werkt met 
kleine teams, met zoveel moge-
lijk vaste, vertrouwde gezichten, 
om de onderlinge communica-
tie en efficiency te bevorderen. 
Zij zijn de wijkzusters van vroe-
ger met de kennis van nu. 
Omdat de medewerkers zelf 
zorgdragen voor planning en het 
aanvragen van indicaties kun-
nen ze de zorg efficiënt laten 
verlopen. Zij zijn 24 uur per dag 
bereikbaar, de telefoon wordt 
opgenomen door dezelfde me-
dewerker als degen die ook bij u 
de zorg levert. 
Samen met de inwoners van de 
gemeente Heemstede wil Buurt-

zorg het lustrum vieren en dat 
gebeurt op woensdag 15 april, 
van 14.00 tot 16.00 uur in Prin-
cehof aan de Glipperdreef 57 te 
Heemstede.
De inloopmiddag wordt muzi-

kaal omlijst door ‘Duo Carmen’ 
(zie ook: www.duocarmen.nl ) in 
combinatie van een hapje en een 
drankje.
Sinds 3  jaar hebben de ergo-
therapeut en fysiotherapeut zich 

aangesloten. Ook zij  zullen er op 
deze dag bij zijn om te illustreren 
hoe ze cliënten kunnen helpen.  
Fysiotherapie Deen geeft  infor-
matie over ‘valpreventie’. De er-
gotherapeut van ‘Everio’ advi-
seert over eventuele aanpassin-
gen in huis. Medewerkers van 
‘Casca’  vertellen welke activitei-
ten ze organiseren in uw buurt. 
Wie overweegt vrijwilligerswerk 
te gaan doen, is van harte wel-

kom ons lustrum mee te vieren.  
Medewerkers van Casca’ staan 
klaar om vraag en aanbod te 
inventariseren.

Er zijn twee teams van Buurt-
zorg. 
Team Buurtzorg Heemstede 1, 
Wiekenplein 8a Heemstede. Tel. 
06-51422332 en Team Buurtzorg 
Heemstede 2, Glipperweg 53, 
Heemstede. Tel: 06-12597663.

Team 2:  Miriam, Caroline, Astrid, Lex, Marlies, Richard en Gerda.Team 1: Marjon , Marrie, Karin, Marcel, Elisabeth, Guuske en Nanda.

Ook Heemsteedse deelname
Het Spaarne inspireert Waagkunstenaars 
 Heemstede - Kunstenaarsver-
eniging KZOD (Kunst Zij Ons 
Doel) resideert al bijna 200 jaar 
in het gebouw De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Geen won-
der dat de voorbijstromende ri-
vier voor veel leden een ware 

inspiratiebron vormt. Dit vorm-
de de aanleiding om hieraan dit 
jaar een speciale tentoonstelling 
te wijden. Het resultaat hiervan 
is de komende weken in april en 
mei te bezichtigen in de fraaie 
historische Kloostergangen in 
het Haarlemse Stadhuis aan de 
Grote markt. Als thema is geko-
zen voor ‘Het Spaarne Stroomt’, 
een thema dat gebaseerd is op 
een bekend gedicht van Len-
naert Nijgh en (eveneens) op 
het gelijknamige boek van de 
voormalige stadsdichter George 
Moormann. Ter gelegenheid van 
de officiële opening op woens-
dag 1 april droeg George Moor-
mann met verve voor het toe-
gestroomde publiek een aantal 
nieuwe gedichten voor. Gedich-
ten uiteraard over het Spaarne! 
Onder de exposanten ook twee 
Heemsteedse kunstenaars: Vera 

Bruggeman en José van Waar-
den.
Het werk van de in totaal 14 
beeldend kunstenaars is te be-
zichtigen tot en met 19 mei; de 
openingstijden van de Kloos-
tergangen (binnen het Stadhuis 
ook aangegeven als De Refter) 
zijn gedurende de werkdagen 
vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. Zie 
ook www.kzod.nl  en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Vera Bruggeman.

José van Waarden.

Verhaallezing 
‘Frustraties de baas’
Regio - Frustraties hebben te maken met overdreven optimisti-
sche ideeën over hoe je vindt dat de wereld, de mensen en de 
dingen in elkaar zouden moeten zitten. Hoe groot je frustratie is, 
wordt voornamelijk bepaald door wat je als normaal beschouwt en 
dat is voor iedereen weer anders. Bij een lage frustratie tolerantie 
(lft) kan je al ‘ontploffen’ als je ei te zacht gekookt is. Frustraties 
hebben de vervelende eigenschap dat ze je uit balans halen, aan-
zetten tot piekeren, spanningen veroorzaken en kunnen maken.  
Hoe kan je op een vriendelijke manier frustraties uit de weg gaan? 
Over dit onderwerp wordt zondagmiddag 12 april een verhaal- 
lezing gehouden in het St. Raphaëlkerkje aan de Popellaan 1 
in Bloemendaal. De lezing duurt van 14.00 tot 16.00 uur en de 
bijdrage is 8,- euro.
Verdere informatie vindt u op: www.carmendehaan.nl.
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Heemstede - Het was voor de 
deelnemers aan het door RCH-
Pinguïns georganiseerde toer-
nooi een uitgelezen mogelijk-
heid om aan de vooravond van 
de nieuwe competitie de vorm te 
testen en de krachten vergelij-
ken. Dat hoofdklasser The Hawks 
het toernooi won lag in de lijn van 
de verwachtingen, maar makke-
lijk ging dat niet. Bij het gelijk-
tijdig gehouden softbaltoernooi 
won Kinheim al haar wedstrijden 
en boekten DVH, Twins en RCH 
ieder één overwinning. De fina-
le bij de honkballers ging tussen 
Hawks en het verrassend ster-
ke Storks, met Jurriaan Koks op 
de heuvel. In de eerste 4 innings 
kregen de Hagenaars steeds lo-
pers op de honken, maar kro-
pen de Hawks telkenmale door 
het oog van de naald. Pas in de 
2e helft van de 4e inning kregen 
de Dordtenaren vat op het de-
fensieve bolwerk van hun tegen-
standers en toen was het direct 
goed raak en werden 5 honksla-
gen + 2 veldfouten goed voor de 
5-0 eindstand. In de voorronde 
boekte O.G. een verrassende 1-0 
overwinning op Storks en toonde 
daarmee aan een aanwinst voor 
de Overgangsklasse te zijn. Te-
gen de Hawks waren de Gezellen 
met 1-7 echter kansloos en te-
gen RCH werd nipt met 4-3 ver-

loren. Ook RCH dolf in de voor-
ronde 2 x het onderspit. Tegen 
Hawks werd een waar spektakel-
stuk opgevoerd. In 2 innings lie-
pen de Hawks uit naar een 5-0 
voorsprong en leek de wedstrijd 
beslist. Toch werd het in de 3e 
Heemsteedse slagbeurt  gelijk, 
onder meer door een 3- punten 
homerun van Ferd van Stekelen-
burg. Maar in het vervolg bleek 
het krachtsverschil tussen de 
hoofd- en overgangsklasser toch 
te groot en moest de Racing uit-
eindelijk in een 5-11 nederlaag 
berusten. Omdat ook het duel 
tegen Storks verloren ging (1-5) 
moest RCH voor de strijd om de 
3e en 4e plaats opnieuw aantre-
den tegen streekgenoot O.G. De 
ploegen deden nauwelijks voor 
elkaar onder, maar de in totaal 4 
Heemsteedse honkslagen vielen 
allemaal in de 4e inning en ble-
ken goed voor even zovele runs. 
Van de  5 hits van O.G. vielen er 
3 in de 4e slagbeurt, maar die 
brachten slechts één loper over 
de thuisplaat. Komend weekend 
begint RCH-Pinguïns met een 
dubbel tegen Quick Amersfoort, 
zaterdag om 14.30 uur uit en 
zondag om 14.00 op het Heem-
steedse Sportpark aan de Ring-
vaartlaan. Ook dit seizoen zijn de 
wedstrijden voor het publiek gra-
tis toegankelijk. 

Mooi damesvoetbal tijdens RCH Ladies Cup
Heemstede - Zaterdag 4 april 
werd de RCH Ladies Cup ge-
houden.
In de E-poule slechts twee deel-
nemers. Koedijk E1 kwam van 
ver en zag vervolgens een heel 
sterk Alliance E1 tegenover zich. 
Koedijk moest met een 9-2 ver-
lies weer huiswaarts keren.
In de D-poule moesten de ploe-
gen Alliance ’22 D1, Koedijk 
D1 en DSS D1 het elkaar las-
tig maken om uiteindelijk win-
naar te worden van deze poule. 
DSS, toch niet de kleinste club 
uit de regio vonden duidelijk hun 
meerdere in beide tegenstan-
ders. Met een 7-0 en 5-0 ver-
lies eindigden ze derde. Alliance 
en Koedijk moesten het onder-
ling gaan uitmaken en dat werd 
een zeer aantrekkelijke wedstrijd 
waar beide ploegen niet voor el-
kaar onderdeden. Koedijk wist 
Alliance nipt met 2-1 te verslaan 
en werd daarmee poulewinnaar.
Poule B had maar liefst 5 mei-
denteams en dat werd een heer-
lijke strijd, vele gelijkspelen, nip-
te overwinningen, maar ook met 
ruime cijfers gewonnen wedstrij-
den (o.a. Zandvoort-RCH 5-0) 
gaven de onderlinge krachtver-
houdingen weer. Veel talentvol-
le speelsters liepen over de RCH 
velden, die met goed voetbal en 
samenspel fraaie aanvallen kon-

den opzetten. Diverse prachti-
ge doelpunten waren het inlijs-
ten waard. Alliance ’22 eindig-
de op de 5de plek en RCH 4de. 
Het onderlinge resultaat bepaal-
de de eindstand voor HBC en 
Hillegom.. Daarbij had HBC van 
Hillegom met 2-1 gewonnen en 
daardoor werd Hillegom 3de en 
HBC 2de. Oud-Zandvoorttrainer 
en topvoetballer Piet Keur zag de 
ploeg Zandvoort van zijn dochter 
eerste worden.
Als laatste waren de A-dames 
aan de beurt RCH, HBC en Hil-
legom. Zowel RCH als Hillegom 
spelen bovenin in hun eigen 
competitie. Hillegom liet iedere 

keer in de eerste helft zien goed 
te kunnen voetballen, maar in de 
tweede helft zakte dat een beetje 
in. Toch wisten ze beide wedstrij-
den met 1-0 te winnen al had-
den het ook rustig gelijke spelen 
kunnen zijn. In de onderling du-
el speelden HBC en RCH gelijk. 
Hierdoor eindigden beide ploe-
gen gelijk, ook in doelgemid-
delde en onderling duel. Straf-
schoppen zouden de rangschik-
king op moeten leveren, maar de 
organisatie besloot beide ploe-
gen de tweede plaats toe te ken-
nen achter winnaar Hillegom.
Volgend seizoen wordt dit toer-
nooi zeker weer georganiseerd.

Veel persoonlijke records gezwommen
HPC zwemt laatste competitiewedstrijd
Heemstede - Vorige week 
zwommen de wedstrijdzwem-
mers van HPC Heemstede al-
weer de vijfde en tevens laatste 
competitiewedstrijd van dit sei-
zoen in het krappe zwembad van 
Diemen. De eerste die aan de 
start mochten verschijnen was 
het estafetteteam bestaande uit 
Sam, Daniël, David en Martijn. 
Het hele publiek zat gelijk op het 
puntje van de stoel want deze 4 
x 50 meter wisselslag was vanaf 
de start af aan een super span-
nende race. Onder luide aan-
moedigingen tikte de HPC-man-
nen nipt als eerst aan met een 
verschil van slechts dertien hon-
derdste van een seconde! De 

toon was gezet! Er werden veel 
persoonlijke records gezwom-
men. Van de 70 individuele races 
eindigden 41 daarvan in een ver-
betering van de tijd en dat is een 
hoog percentage. Francisco de 
Meij wist op de 100 meter vrije 
slag 9 seconden sneller te zwem-
men dan hij ooit had gedaan en 
Isa Blokpoel deed datzelfde op 
de 50 meter vlinderslag. Op de 
50 meter vrije slag zwom zij ook 
nog eens 7 seconden sneller dan 
haar beste tijd. Marnix Bregman, 
Anouk van Dam, Nina Schoon-
beek, Sam van Groen, Michael 
van Dam, David van Groen en 
Carmen Meijer wisten allemaal 
op hun beide individuele afstan-

den in de top drie te eindigen en 
namen met elkaar 14 medailles 
in ontvangst, waarvan 7x goud, 
5x zilver en 2x brons. 

De competitiewedstrijden zitten 
er op voor dit seizoen. Helaas is 
de doelstelling om in de top 5 te 
eindigen niet behaald en dat is 
jammer. Maar volgend jaar zul-
len zij zeker weer een poging 
gaan wagen. De meeste zwem-
mers kijken nu vooral uit naar 
het komende pinksterweekend 
waarin zij, evenals voorgaan-
de jaren, aan de start zullen ver-
schijnen van de 20e Internati-
onale Sprint Cup in het Duitse 
Hagen. 

Kon. HFC neemt drie punten 
mee uit Rotterdam
Regio - Ook degradatiekandi-
daat RKSV Leonidas was zater-
dagmiddag niet bij machte om 
de Kon. HFC in hun opmars te 
stoppen. Week na week trekt 
de ploeg van Pieter Mulders 
aan het langste eind. Leonidas 
bleek zich voorafgaand aan de 
wedstrijd al te hebben neerge-
legd bij de ophanden zijnde de-
gradatie. Dat het zover is geko-
men lijkt vreemd. Leonidas heeft 
een team dat goed speelt en 
over een stel behendige aanval-
lers beschikt. Het verzilveren van 
kansen gaat ze minder goed af. 
De wedstrijd volgend ontbreekt 
het de ploeg aan een even-
wichtig middenveld. HFC maak-
te het zichzelf lastig door een 
hand vol opgelegde kansen kin-
derlijk eenvoudig te missen. El 
Yaakoubi en Tjon-A-Njoek wis-
ten één op één met de Leonidas 
doelman het net niet te vinden. 
Linksback Vincent Volkert ver-
tolkte een hoofdrol deze middag. 
In de 11e minuut kwam hij op 
langs de zijlijn, trok de bal voor 
het doel waarna Wouter Haar-
mans de bal binnen schoof 0-1. 
Tien minuten later verkeek Vol-
kert zich volledig op een diepte-
pass. Joey Grootenboer van Leo-
nidas schatte de lengte van pass 
wel goed in, trok voor waarna 

Nick Slotboom voor de 1-1 zorg-
de. HFC viel verder terug. Pas-
ses kwamen niet aan, afvallende 
ballen waren meestal voor Leo-
nidas. Opnieuw moest HFC doel-
man Van Rossum zijn uitsteken-
de optreden van de laatste we-
ken bewijzen. In de tweedehelft 
opnieuw een groot aantal kan-
sen voor HFC om de wedstrijd in 
hun voordeel te beslissen, maar 
de afwerking had opnieuw beter 
gekund. Het bleef nog spannend 
tot de 83e minuut. Een perfect 
op maat gegeven dieptepass van 
Kevin Keij stelde Vincent Volkert 
opnieuw instaat om een hoofdrol 
te vertolken. Waar de aanvallers 
van HFC faalden bleef de rappe 
verdediger koel onder de gebo-
den kans. Hij passeerde beheerst 
doelman Van Waas van Leonidas 
1-2. HFC aanvoerder Opoku liep 
de enige gele kaart van de wed-
strijd op wegens het vasthouden 
van een tegenstander. Hij zal het 
volgende duel vanaf de tribune 
moeten toekijken. HFC staat ste-
vig op de vierde plaats en in de 
strijd om de 3e periode staan zij 
op plek twee met één punt ach-
terstand op AFC.
Zondag 12 april gaat HFC op be-
zoek bij UNA de nummer twee 
op de ranglijst. 
Eric van Westerloo

Honkbal
Ringvaarttoernooi wordt 
prooi van The Hawks



  

Woensdag 8 april
t/m 17 april
Expositie schildercursis-
ten van Dominica Dogge en 
Gemma van Schendelen in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Open: ma /tm vrij 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. 

Woensdag 8 april
t/m woensdag 22 april
Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacque-
line Emmens. Deze groep ex-
poseert. Loc: Bennebroeker-
laan 5. Open: ma t/m vrij: 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag: 13.30 -  16.30 uur.

T/m zaterdag 25 april

Kunstenaar René van der 
Meulen (1940) exposeert 
in galerie Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a, Heem-
stede. Zijn schilderijen wor-
den tot magische tekens, die 
op grotschilderingen lijken en 
symbool staan voor zijn lot. 
Openingstijden: woensdag 
tot en met zaterdag van 13 tot 
18u. En op afspraak. Vernis-
sage 19 april vanaf 15.00 uur. 
www.hetkunstbedrijf.nl

Woensdag 8 april
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Woensdag 8 april
t/m 19 mei
Werk van 14 kunstenaars te 
zien in ‘de Refter’ in Stad-
huis van Haarlem. The-
ma ‘Het Spaarne Stroomt’. 
O.a deelname uit Heemstede 
door Vera Bruggeman en Jo-

sé van Waarden. Bezoektijden: 
8-17u. Zie ook www.kzod.nl  
en www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

Woensdag 8 april 
tot 24 mei
‘Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting’ expo-
sitie van fotoportretten die 
Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis.
Meer info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Woensdag 8 april
t/m 31 mei 

Kunstexpositie van Iris 
Koffi jberg in Adviescen-
trum van Rabobank Haar-
lem en Omstreken. Dreef 40, 
Haarlem. Abstracte fotogra-
fi e. Maandag t/m donderdag
9.00 - 21.30 uur.; vrijdag 9.00 – 
19.30 uur. Info op www.koffi j-
berg.com Toegang vrij.

Woensdag 8 april
t/m 19 april
Expositie Rob Clous: 50 
jaar kunstenaarschap. In de 
Waag, Spaarne 30, Haarlem. 
Open: 13-17u. Etsen.
Zie ook: www.robclous.nl en 
www.kzod.nl.

Donderdag 9 april
Dialezing over zeemanstaal 
door de heer Van Schoon-
hoven bij Vrouwenver-
eniging 55+ NvvH. Aan de 
hand van beelden belicht hij 
een aantal zeemansuitdruk-
kingen. Om 14.00 uur, loca-
tie De Poort (EHBO-gebouw), 
Herenweg 88a, Heemstede. 
Toegang voor leden gratis, 
niet-leden betalen 2,50 euro. 
Meer info: tel. 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

Vrijdag 10 april
Popkoor Voice Collecti-
ve treedt op met band, o.a 
nummers van Adèle en 
Beegees. Zaal open: 19.45 
uur. Kaarten: 7,50. Locatie:
gebouw ‘De Bestemming’, Ju-
liana van Stolbergenlaan 18 in 
Hillegom. Kijk voor meer infor-
matie op www.voicecollective.
nl of mail naar voicecollecti-
ve@live.nl. 

AgendA
Foto: KAVB/Johan van Scheepen

De bloei van de bollen-
sector. Bennebroeker Jo-
han van Scheepen spreekt 
over dit onderwerp in het 
Trefpunt, Akonietenplein 1 te 
Bennebroek. Toegang gratis; 
de deur gaat open om 20.00 
uur.

Zaterdag 11 april
Benefi etconcert ‘Van An-
nie tot Queen’ door Stich-
ting Oude Kerk’ ten ba-
te van verbouw oude kerk.
Locatie: Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur.
Toegangsprijs: 10,- euro en 
25 euro voor een familiekaart 
(ouders met kinderen). Te 
koop v.a 19.30 uur bij de in-
gang van de Oude Kerk of via 
een mail naar: voorzitter@ou-
dekerkheemstede.nl.

Miss Molly & Me met een 
concert als een fi lm: Bon-
nie & Clyde. In Theater de 
Luifel. Aanvang: 20.15 uur, en-
tree: 17,50 euro.        
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zondag 12 april
Band Alderliefste live in 
café 1ste Aanleg, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat. 
aanv. 16.30 uur. Deuren ge-
opend vanaf 15.00 uur. Alleen 
met kaart toegankelijk (22,50 
euro incl. 3 consumpties). 
Kaarten aan de bar te koop.

Maandag 13 april
Alzheimer Café met thema 
moeder-dochterrelatie. Wat 
als die niet gemakkelijk is en 
moeder krijgt dementie? Wijk-
gebouw ‘t Trionk, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60, Haar-
lem. Vanaf 19.00 uur. Toegang: 
gratis.

Dinsdag 14 april
t/m 28 mei
Tentoonstelling kunstwer-
ken van Astrid van Domse-
laar van Ispelen uit Heem-
stede. Abstract met expres-
sief kleurgebruik. Info op: 
www.astride.exto.nl. Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Ma t/m do: 
9.00-17.00 uur en vrijdag 9.00 
-12.00 uur.

Woensdag 15 april
Theresiënmesse van Haydn 
en Requiem van Mozart in 
Bennebroek. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten (incl. programma 

en pauzedrankje) á 22,- euro 
(20,-euro in de voorverkoop) 
bij leden van het koor en via 
www.oratoriumkoorbenne-
broek.nl.

Lezing Coen Simon over 
zijn boek ‘Filosoferen is 
makkelijker als je denkt’. 
Aanv. 20.00 uur. Reserveren: 
Toegang 5,- euro en reserve-
ren gewenst: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Tel. 023-
5282472. www.boekhandel-
blokker.nl.

Vrouwen van Nu komen bij 
een in Casca de Luifel, aan-
vang 14.00 uur. Thema dit-
maal: Gevelstenen in Haar-
lem (introducé’s betalen 2,50 
euro).
Voor inlichtingen: www.vrou-
wenvannu.nl/Heemstede.

Filmavond ‘Power of the 
heart’ Casca Nova. In de 
Luifel, Herenweg 96, om 20.00 
uur. Entree is 6,50 euro. Reser-
veren: tel. (023)548 38 28.

Donderdag 16 april
Wel Zijn Markt in winkel-
centrum Schalkwijk, van 
11.00-16.00 uur. Extra aan-
dacht voor rouw, verlies en 
nalatenschap. 80 Kramen. Op 
www.welzijnmarkt.nl kunt u 
het programma en deelne-
mende organisaties vinden.

Vrijdag 17 april
Mozarts Gran Partita door 
blazers Residentie Orkest. 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten: 21,50 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Vrijdag 17 april
en 18 april
Kledinginzameling Men-
sen in Nood, ditmaal gaat 
de opbrengst naar kwetsba-
ren in Bangladesh. Inleve-
ren: vrij 18.30 - 20.00 uur. Zat. 
9.00 -12.00 uur. Kerkcentrum ’t
Jagershuis, Binnenweg 69, 
Bennebroek.
Info op www.samskleding-
actie.nl of via 073-687 10 60. 

Concerten Vocaal Ensem-

ble La Grenouille ‘barok’. 
O.a. Monteverdi, Purcell en 
Bach. Vrijdag, 20.00 uur in 
de Lutherse Kerk, Witte Hee-
renstraat 22 te Haarlem. Za-
terdag, 20.00 uur Dorpskerk 
Santpoort, Burg. Ensche-
délaan 67 in Santpoort-Noord. 
Voorverkoop kaarten à 10,- 
euro via www.lagrenouille.nl 
en bij de koorleden, of 12,-
euro aan de kerk.

Zaterdag 18 april
NOG Concertkoor geeft 
concert in kader van 60-ja-
rig jubileum in het Scho-
ter te Haarlem-Noord, aan-
vang 14.30 uur. Mmv solisten 
en tenor. 

Haarlems Jazzkoor viert het 
voorjaar met Walter Mooij 
Jazz Trio in gebouw Zang en 
Vriendschap, Jansstraat 74, 
zwart, Haarlem van 15.30 tot 
17.30 uur. Kaarten: 10,- euro 
bij de ingang van de zaal of te
reserveren via haarlems.jazz-
koor@upcmail.nl.

Zondag 19 april 
Theeconcert met Kromme 
Rijn Fluitkwartet, Oude Kerk 
Wilhelminaplein in Heemste-
de met o.a. werk van Haydn, 
Schubert en Mozart. Aanvang 
15u.Toegang gratis (met deur-
collecte). 

Dinsdag 21 april
Koffi econcert Casca’s 
Huisorkest met o.a. mu-
ziekstukken van Edward 
Elger en Mahler. Aanvang 
10.30 uur. Gratis entree; vrij-
willige bijdrage welkom. Re-
serveren via tel. 023-548 38 
28. Herenweg 96, Heemstede.

Culturele middag met the-
ma ‘Fietsend over de 4 ver-
geten eilanden van Oost-
Indonesië’. Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
14.00 uur. De entree is �4,00. 
Reserveren via tel. (023)548 
38 28.

Woensdag 22 april 
Fancy Fair voor goed doel 
(in Tanzania) van 13.30 uur 
tot 15.30 uur aan de Glip-
per Dreef 209, naast wandel-
bos Groenendaal. Tevens lo-
terij met prijzen. Info: 023-892 
99 00. 

Knutselclub maakt 
moederdagcadeau

Heemstede - Woensdagmid-
dag 15 april gaat de Knutsel-
club een moeder van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer 
zijn 5,- euro een kaart en voor 

10 keer kost het 45,- euro. Kin-
deren graag per keer van te te-
voren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28. Kinderen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.
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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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Identiteitsbewijs 
verloren of gestolen? 

Melden bij de gemeente!

Enthousiasme voor Haven van 
Heemstede groot: bedankt!
De Haven blijkt heel veel mensen na aan het hart te 
liggen: ruim 700 mensen reageerden op de oproep 
om mee te denken over de nieuwe inrichting. Bijna 
300 mensen vulden de digitale vragenlijst geheel 

in. Ook de Havenmiddag was gezellig druk, veel 
mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om 
een voorproefje te krijgen van het havengevoel. 
Hartelijk dank! We gaan er mee aan de slag! 

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Wilt u in 2015 een activiteit organiseren die 
het sporten van jongeren, ouderen, minder 
validen of topsporttalenten stimuleert? Voor 
sportactiviteiten is in 2015 een subsidiebudget 
beschikbaar van € 27.500. Op het gebied van 
archeologie is er een budget van maximaal 
€ 3.500 beschikbaar. Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Uw subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2015 worden ingediend. Aanvragen voor 
archeologie worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst.
 
Informatie
Alle voorwaarden, verordeningen en het 
aanvraagformulier voor het jaar 2015 vindt u op 

www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. Voor 
meer informatie over deze subsidies kunt u ook 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 023-
5485679 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede?
Tuinvrijwilligers 
Het is lente! Wilt u eer van uw werk, steek dan de 
handen uit de mouwen en help mee met allerlei 
tuinwerkzaamheden, zoals schoffelen, snoeien, 
maaien en aanplanten.

Bestuurslid Activiteiten
Bedenken en organiseren van kleinschalige 
activiteiten voor mensen met een fysieke beperking 
door leeftijd, ziekte of handicap. Denk aan een 
voorstelling bezoeken, uitstapje maken of een 
terrasje pikken. 

Vrijwilligers Thuisadministratie
Uw eigen administratie goed op orde? Voor 
sommigen is dit best lastig. Wij zoeken vrijwilligers 
die voor kortere of langere tijd bij mensen thuis 

willen helpen met het weer op orde krijgen en 
houden van de administratie. 

Kijk voor meer informatie over deze vacatures 
en ons complete vacatureaanbod op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/vacaturebank.
spreekuur: din. t/m don. van 9.00 tot 12.00 uur
telefoon: 023-5483824
e-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vooraankondiging
Zet alvast in uw agenda: bijeenkomst oriëntatie op 
vrijwilligerswerk, vrijdag 24 april om 10.30 uur. Meer 
weten? Kijk op onze website.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 121A, het wijzigen van een kozijn, 

wabonummer 21391, ontvangen 23/03 
- Binnenweg 5, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 21307, ontvangen 19/03
- Kadijk 38A, nieuwbouw woonhuis met 

bijgebouw, wabonummer 18217, 
 ontvangen 20/03
- Herenweg 83D, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 21330, ontvangen 21/03 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
ontvangen 7/03

- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 19604, 
ontvangen 29/01 

- Oudemanslaan 8, nieuwbouw van een woonhuis, 
wabonummer 9859, ontvangen 31/12/14

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Cesar Francklaan 17 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 21257 ontvangen 19/03 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
verzonden 3 april 
(reguliere procedures)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360
- Binnenweg 7, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 20724
- Azalealaan 7, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 20910 
- Amstellaan 7, het kappen van 1 populier, 

wabonummer 20929 
- Herenweg 126F, het kappen van 1 den, 

wabonummer 21215 
- Raadhuisstraat 67, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 18165

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.Identiteitsbewijs verloren 
of gestolen? Melden bij 
de gemeente!
Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort 
of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of 
gestolen is, kunt u dit voortaan melden 
bij uw eigen gemeente. U kunt daarvoor 
een zogeheten verklaring van verlies 
of diefstal tekenen. Vanaf 13 april 2015 
hoeft u dus niet meer eerst naar de 
politie om aangifte te doen. 

De gemeente neemt de melding en de 
aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf 
-  in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, 
overval en andere misdrijven is het verstandig 
ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de 
politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. 
Om misbruik te voorkomen controleert de 
medewerker van de gemeente de melding 
van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
verwijst de gemeente de aanvrager door naar 
de politie voor nader onderzoek.

PASPOORT, RIJBEWIJS 
OF IDENTITEITSKAART 

KWIJT?
  Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan. 

  U hoeft niet meer eerst naar de politie.

  Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.

ID-vermissing poster.indd   1 31-01-13   14:57

Nieuwe regelgeving
Baggerplan
Op 26 maart 2015 heeft de raad het Baggerplan 
Heemstede 2015-2024 vastgesteld. Dit plan treedt in 
werking de dag na publicatie in HeemstedeNieuws.

Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032
Op 31 maart 2015 heeft het college het Beheerplan 
Wandelbos Groenendaal 2015-2032 vastgesteld. 
Dit plan treedt in werking de dag na publicatie in 
HeemstedeNieuws.

Beleidsregels bestuurlijke boete SZW 
gemeente Heemstede 2015 
Op 31 maart 2015 heeft het college de Beleidsregels 
bestuurlijke boete SZW gemeente Heemstede 
2015 vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
2015 IASZ
Op 17 maart 2015 heeft het college het 

Uitvoeringsprogramma participatiebudget 
2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
vastgesteld. Daarmee is het Uitvoeringsprogramma 
van 2014 vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl. 

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke 
Verordening en Bomenkaart
Op 29 januari 2015 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke 
Verordening vastgesteld. Dit betreft afdeling 3 
van hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening: Bescherming van het bomenbestand. 
Hiermee komt de oude afdeling 3 van hoofdstuk 4 
te vervallen. 
Op 31 maart 2015 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2015 vastgesteld. Deze Bomenkaart 
(kaart en register) zijn als bijlage bij de Algemene 
Plaatselijke Verordening gevoegd. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen
- In onze publicatie van 4 maart 2015 hebben wij 

de verwijdering aangekondigd van een rode 
damesfiets met 2 lekke banden, ter hoogte van 
Zandvoortselaan 67.

- In onze publicatie van 11 maart 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van een zwarte 
damesfiets, merk Azor, met lekke voorband, 
zonder verlichting en defect voorspatbord, ter 
hoogte van de hoek Binnenweg- Cloosterlaan.

Bovengenoemde fietsen zijn op 27 maart 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voertuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

Uitgevoerde verwijdering boot
- In onze publicatie van 18 maart 2015 hebben 

wij de verwijdering aangekondigd van een 
naamloze lichtblauwe kunststof boot, in de 
watergang ter hoogte van Herenweg 35. 

Bovengenoemd vaartuig is op 31 maart 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Tijdens de reconstructie van het 
dorpspleintje is de pomp even 
weg geweest. Monteurs van In-
genieursbureau Fehres aan de 
Nijverheidsweg, bekend van de 
waterpompen, hebben uit de 
pomp het verkeerde systeem 
verwijderd en voorzien van een 
nieuw binnenwerk. De pomp is 
nu aangesloten op de waterlei-
ding. De mond is zodanig aan-
gepast dat u geen dikke straal 
over u heen krijgt als u de pomp 
aanzet, maar levert een gewo-
ne straal. Heerlijk helder Heem-
steeds Heerlijkheidswater! Goed 
voor jong en oud.

Dat was in de 18e eeuw wel an-
ders. Het grondwater was van 
niet al te beste kwaliteit, met 
uitzondering van buitenplaat-
sen als Huis te Manpad en de 
Hartekamp. De bekende stad-

en dorpsbeschrijver L. van Olie-
fen schreef in 1796: “Door heel 
de Heerlijkheid van Heemstede 
heen, hebben de bewoners put-
ten of pompen van zoet water; 
niettegenstaande op het dorp 
zelve vooral, van de steenen da-
ken zorgvuldig regenwater ge-
vangen wordt. Want en geeft 
hetzelfde de voorkeur, boven het 
grondwater voor het drinken van 
coffij of  thee”.

Een eeuw later werd behalve re-
genwater nog steeds water uit 
vaarten en sloten betrokken. 
Een tyfusepidemie in de Mo-
lenwerfsbuurt was voor het Wit-
te Kruis aanleiding voor het op-
dracht geven van het slaan van 
een Nortonput, in 1898 een 
tweede op het pleintje nabij de 
IJzeren Brug, in 1900 een der-
de op de Glip. In 1988 heeft de 

werkgroep Dorpspomp het initi-
atief genomen op de bijna oor-
spronkelijke plaats een dorps-
pomp te plaatsen.
Van de oude pomp bleek niets 
bewaard gebleven. De toen 24 
jarige ing. Pauline de Jong ont-
wierp de nieuwe pomp, die ge-
bouwd werd door de firma Thun-
nissen BV.

Met verschillende activiteiten 
werd geld ingezameld en  spe-
ciale wijn en financiële steun 
van de Rotary en Lionsclub. Bij 
de Stichting Dorpspomp waren 
betrokken Hans Krol, Ir. Willem 
Kraayenga, Vic Klep, Edward van 
der Zwaag en Leo Zwarter. 

De winkeliersvereniging WCH 
wil graag de vernieuwing van 
het dorpsplein met pomp vieren, 
maar wacht even wat beter weer 
af. Winkeliers zouden best altijd 
hun eigen weer willen, maar pro-
beren toch te voorkomen dat nu 
weer de regen spelbreker wordt 
als op 1 september 1988 toen 
burgemeestersvrouw J.A. van 
den Bosch-Feith de pomp in ge-
bruik stelde.  
Ton van den Brink 

Heemstede – “Loop naar de pomp”, kan straks als de dorps-
pomp in de Raadhuisstraat aangesloten is op de  waterleiding. 
Na de officiële in gebruik neming een dezer weken, kunt u 
water drinken aan de pomp. Gebruik dat naar de pomp lopen 
maar bij kinderen die er beter mee af zijn dan met de frisdran-
ken die dikker maken dan water.  Veel steden investeren juist 
nu in watertap punten op hun dorpspleinen om de jeugd van 
de frisdrank af te krijgen en te leren water te drinken.

“Loop naar de pomp”,
het kan weer in de Raadhuisstraat

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

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

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

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

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

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

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 23 maart 2015: A. Gutpintér, geboren 10-08-

1966, Binnendoor 2.
- Per 23 maart 2015: H. Beunder, geboren 04-09-

1960, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 23 maart 2015: H. Dekker, geboren 04-04-

1957, Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16.
- Per 27 maart 2015: M. Kal, geboren 24-07-1990, 

Franz Lehárlaan 110.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 10 februari 2015: M.C.P. Meinema, geboren 

19-08-1976, Raadhuisstraat 2A.

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