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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

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

 

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

3.94
100 gram
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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Fernando Lameirinhas steelt 
de show in Oude Kerk

Heemstede – Fernando Lameirinhas heeft 
zichzelf afgelopen zaterdag  voorgoed in de 
harten van het Heemsteedse publiek geslo-
ten.
Een innemende en warme persoonlijkheid 
met een indrukwekkend verhaal en liedjes 
over zijn leven en het hervinden zijn Portu-

gese roots. En een prachtige stem.  “Toen ik 
hier binnenstapte dacht ik: wat een prach-
tige plek is dit om hier samen te zingen”, 
verklaarde hij aan het publiek.
En het publiek genoot en zong op zijn ver-
zoek mee als achtergrondkoor. 
Bart Jonker

Heemstede zegt ‘ja’ tegen Oekraïne
Heemstede - Bij het referendum dat afge-
lopen woensdag 6 april is gehouden en dat 
ging over het associatieverdrag met Oekraï-
ne bleek de Heemsteedse kiezer het verdrag 
te steunen. Bij een opkomstpercentage van 
bijna 40% was 53% van de opgekomen kie-
zers voor het referendum. Blanco stemden 
48 personen en 78 stemmen waren ongel-
dig. Zowel qua opkomst als de uiteindelij-

ke uitslag week Heemstede af van het lan-
delijke beeld.
Landelijk lag het opkomstpercentage rond 
de 32% en was 62% van de opgekomen kie-
zers juist tegen deze overeenkomt. In Heem-
stede ontvingen 20.286 een uitnodiging om 
te gaan stemmen. Hieraan werd door 7.956 
kiezers ook daadwerkelijk gehoorgegeven.
Eric van Westerloo

Stembureau in Spaarne 
Gasthuis, locatie Heemstede.

Turks Fruit
in De Luifel

 Sjoerd Pleijsier
 

NU voor €10,-
 

www.podiaheemstede.nl

UNIEKE
VOORSTELLING:

Heemstede - Mevrouw Wil-
ly Schipper-Roubos trof kort-
geleden iets aparts aan bij 
het graf van haar echtgenoot: 
een ei.
Het vogelproduct was be-
graven nabij de grafsteen op 
de algemene begraafplaats 

aan de Herfstlaan in Heem-
stede. Het ei is niet groot en 
wit. Van welke vogelsoort zou 
dit ei kunnen zijn, vraagt Wil-
ly zich af.
Reacties kunnen naar: 
redactie@heemsteder.nl of 
023-8200170.

Ei bij graf gevonden, van welke vogel?
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 17 april, Oude 
Kerk: 10u. ds. P.I.C. Terp-
stra, m.m.v. Koor Plus-Mi-
nus. Crèche (tot 4 jaar) en 
Kinderkring (4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Voor de Jan van Goyenstraat 
13 hebben we een fragment 
uit een straatbeeld van 1979 
van het NHA. 
Hoewel dit pand vele win-
keliers heeft gekend is het 
dan wel weer bijzonder, dat 
het vooral zaken zijn ge-
weest, die met kleding te ma-
ken hebben gehad voordat 
het uiteindelijk de huidige 
DA-drogist werd. Op 16 de-
cember 1932 lezen we in de 
Heemsteedsche Courant dat 
op zaterdag 17 december om 
3 uur de opening zal zijn van 
het Wolhuis ‘Het Nieuwste’ 
van Bertha Schuitmaker. Met 
een uitgebreide sortering van 
nieuwe wolsoorten, babyar-
tikelen, handschoenen, kou-
sen, sokken enz., hoopt Bert-
ha de klant naar de winkel 
te krijgen. In de eerste week 
krijgt de klant een aardige 
verrassing ter kennismaking. 
In 1935 is er een speciale Flo-
ra-winkelweek van 9 tot 16 
april met vele fraaie etalages, 
waaronder die van het Wol-
huis. “des weevers roem bij 
Dijsselbloem” lezen we in een 
advertentie van 27 novem-
ber 1948. Vele wollen zaken 
worden aangeboden mocht 
u toen geen  St. Nicolaasge-
schenk weten. Het is niet he-
lemaal duidelijk wanneer het 
Wolhuis gestopt is en Dijs-
selbloem begonnen is. In het 
adressenboek van 1 janua-
ri 1951 staat de fi rma Dijs-
selbloem nog vermeld onder 
de noemer ‘Lingeries-Tricota-
ges’. Niet lang daarna komen 
we een nieuwe naam tegen 
op nummer 13. In april 1953 
had John Moseman de mooi-
ste etalage naar aanleiding 
van een door de gemeente 
uitgeschreven etalagewed-
strijd. John Moseman bezet-
te de tweede plek als beste 
verkoop-etalage en ook voor 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (19)

de origineelste etalage sleep-
te John Moseman de eerste 
prijs in de wacht. Op 4 okto-
ber 1949 opent John Mose-
man een herenmodezaak op 
de Zandvoortselaan 75. La-
ter verhuisd naar de Jan van 
Goyenstraat? In 1963 vinden 
we een bouwtekening voor 
de aanpassing van de voor-
pui voor Heemskerk mode. In 
het adresboek van Heemste-
de van 1 januari 1993 staat 
modehuis Heemskerk ver-
meld, maar Heemskerk mode 
zat er ook al ten tijde van de 
toenfoto van 1979. Ook In het 
fotoboekje over 75 jaar Jan 
van Goyenstraat van 2009 
staat Heemskerk mode nog 
op de foto.
Da Drogisterij en Parfur-
merie Van der Schuit open-
de de deuren op 24 novem-
ber 2011. Daarvoor heeft het 
pand een tijdje leeg gestaan, 
nadat Heemskerk mode er uit 
gegaan is.
Op de nu-foto van Harry Op-
heikens van april 2016 de 
huidige situatie met veel fi et-
sen op de stoep.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 9 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 april 18.30 uur 
‘In His Presence’
Optreden van worshipband 
We Are ONE
Gezamenlijke maaltijd om 
17.30 uur.
Opgave:

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 17 april, mw. J.de 
Vries (Haarlem)  
JOOST-viering
Kom in de kring en Jeugd-
viering 

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 17 april om 10:00 
uur
Ds. A. Tromp uit Krimpen 
aan de IJssel

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 20 april
Open deur, vanaf 10:30 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 april. 10u. Voor-
ganger mevrouw G. van 
der Harst-de Leeuwe (Aer-
denhout)

www.adventskerk.com

Heemstede - Het is alweer 
bijna Moederdag! De Knut-
selclub maakt op woensdag 
20 april iets leuks en gezelligs 
voor moeder. Kom meeknut-

selen tussen 13.30 en 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede voor 5 euro. 
Aanmelden: 023-548 38 28.

Moederdagverrassing knutselen
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Column 

Een brief van de postbode
Op Heemstede

De Haarlemse kraamverzorgster die mij bij-
stond na de geboorte van mijn dochter wist 
zeker dat de zegswijze ‘wonen op Heemste-
de’ een manier was van “die kakkers daar” 
om de superioriteit van hun dorp aan te ge-
ven ten opzichte van haar geboortestad. Ik 
kan me dat voorstellen. Ik vind het zelf ook 
wel klinken naar ‘op sjiek’, naar ‘hoger dan 
wat ons omringt’.  
Vandaar dat ik het vorige week ook op die 
manier in mijn stukje heb gebruikt. Dat 
deed ik alleen wel voor de grap, want mijn 
kraamverzorgster had geen gelijk. Wij wo-
nen ‘op Heemstede’ – voor zover dat nog 
gezegd wordt – omdat Heemstede geen 
stad is, maar een dorp. En een ‘dorp’ (vari-
ant van ‘terp’) was een soort afgeplatte heu-
vel die mensen vroeger eerst maar opwier-
pen voor ze het aandurfden ergens te gaan 
wonen. Het was hier te lande immers één 
grote zomp, dus als je niet letterlijk wat ho-
gerop ging zitten, dan kreeg je natte voeten. 
‘Op Heemstede wonen’ mag dan op zich-
zelf niet kak zijn, het Heemsteedse superio-
riteits-idee is natuurlijk niet uit de lucht ge-
grepen. Er zijn hier wijken met enorme hui-
zen, met tuinen rondom en aan beide zijden 
een oprit. Neem je als postbode zo’n wijk een 
keer over, dan is het vaak zoeken naar de 

brievenbus. 
Staat ie op 
oprit A of B? 
Zit ie wel-
licht kunstig 
verstopt in 
een van de 
zuiltjes vóór, 
naast het hek (met zo’n stenen leeuw er-
bovenop)? Of heeft ie zich mettertijd terug-
getrokken tussen het struweel? (Want zul-
ke huizen hebben struweel, vind ik, niet zo-
maar struiken.)
Natuurlijk hebben we ook heel veel doodge-
wone huizen in doodgewone straten. Maar, 
wat mijn kraamverzorgster nou juist zo 
stoorde, ‘op Heemstede’ heten al die dood-
gewone straten dan opeens heel deftig een 
‘laan’. ... Kijk, in míjn wijk begrijp ik dat wel. 
Daar hebben de meest vreugdeloze bouw-
sels, de miezerigste straatjes, de fl ats, stuk 
voor stuk onmiskenbaar iets sjieks. Maar, u 
begrijpt, dat is dan ook wel mijn wijk. Maar 
al die andere ‘lanen’? Het blijft wonderlijk. 
Dit gezegd zijnde, het is goed wonen op 
Heemstede. Toch?

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

naast het hek (met zo’n stenen leeuw er-
Lezerspost

Het Laantje van Alverna – daar is iedereen het over eens – 
ligt in een prachtig gebied, dat prima via een nieuwe ont-
sluitingsweg is te bereiken. Waarom is die nieuwe ontslui-
tingsweg er gekomen? In de tijd dat men nog geen uit-
spraak van de rechter had over het al of niet openbaar zijn 
van de overweg en men er dus te goeder trouw van uitging 
dat de overweg niet openbaar was, hebben de Gemeen-
te Heemstede en Prorail een Projectovereenkomst geslo-
ten waarin werd overeengekomen dat de overweg gesloopt 
zou worden. Om het recht van overpad voor de bewoners 
van het Laantje te compenseren is er een nieuwe ontslui-
tingsweg aangelegd en werd de overweg gesloopt/afge-
sloten.
Ondanks een sterke lobby van Fietsersbond en Wandelnet 
die uiteindelijk leidde tot de gerechtelijke uitspraak over 
openbaarheid, is de overweg nog steeds afgesloten.
Er is een groep van zo’n 170 Geleerdenwijkers (zich Ac-
tiegroep ‘Overweg Alverna Open’ noemend) die zich doet 
voorkomen alsof ze namens alle Heemstedenaren spreken. 
Echter, hun aantal van 170 betekent 4% van de inwoners 
van de Geleerdenwijk/Rivierenbuurt en slechts 1% van het 
totaal aantal inwoners van Heemstede! 

Stelling
Mijn stelling is: Het is onterecht en niet noodzakelijk dat 
aan het heropenen van een overweg voor het plezier en 
gemak van een kleine groep Heemstedenaren zoveel ge-
meenschapsgeld wordt uitgegeven!
Politiek Heemstede: onttrek de overweg aan de openbaar-
heid met het oog op het grootste maatschappelijke belang: 
veiligheid. U bent er toch voor alle Heemstedenaren? 

Wopke Kuiper, Heemstede

‘Het Laantje’, gebed zonder eind?

The Fat Lady met ‘Peepshow’ in De Lichtfabriek: 
“Onconventioneel en intiem, maar pure opera”
Regio -  The Fat Lady is een 
jonge en ambitieuze Haar-
lemse operagroep die in haar 
tweejarige bestaan twee vol-
wassen operaproducties op 
de planken wist te brengen, 
te weten ‘Orfeo ed Euridice’ 
in 2014 en vorig  jaar DNA, 
oftewel Dido & Aeneas.  Deze 
twee producties gooiden ho-
ge ogen.  
De operaproducties van The 
Fat Lady kenmerken zich 
door compacte en origine-
le versies van klassieke ope-
ra’s, die in een eigentijds jas-
je zijn gegoten op een alter-
natieve locatie. Woensdag 13 
april gaat de derde produc-
tie ‘Peepshow’ in première in 
De Lichtfabriek te Haarlem. 
Daarna is deze voorstelling 

nog te zien op 15 en 17 april.
 Artistiek leider Tamir Chas-
son: “Het verschil met Peep-
show is  ten opzichte van 
de eerste  producties, is dat 
deze twee complete ope-
ra’s waren. Peepshow daar-
entegen heeft een nieu-
we uitwerking: het is een in-
door atelierproductie die in 
het licht staat van nieuw ta-
lent ontdekken en ontwik-
kelen in onze eigen studio. 
Het is een kleinere productie, 
maar wel een volledig eigen 
show voor het voetlicht ge-
bracht door onze nieuwe ar-
tiesten die daarin hun debuut 
maken. De cast van Peep-
show bestaat uit een mix van 
terugkomende artiesten uit 
het The Fat Lady-netwerk en 

vooral nieuw talent. Voor het 
nieuwe talent hebben we een 
eigen traject ingezet. Het be-
treft niet alleen een auditie, 
maar ook een interview, een 
bewegingsworkshop en een 
feedbackgesprek. Op deze 
manier kunnen we goed se-
lecteren wie het beste bij on-
ze visie en producties past.  
Daarnaast zetten we arties-
ten in Peepshow in, die in on-
ze vorige producties schit-
terden. Zo zien we mezzo-
sopraan Eva Kroon, sopraan 
Aylin Sezer en kunstfl uiter 
Geert Chatrou terug. Onze 
producties zijn gewoon an-
ders: ze zijn niet in een thea-
ter, maar op locatie. Dat ver-
eist veel vaardigheden en in-
zet. Daarom ligt het niveau 

vrij hoog. The Fat Lady-pro-
ducties hebben een eigen 
handtekening waarmee ze 
zich onderscheiden. Dat is 
best een pittig proces waar 
ik als artistiek leider en mijn 
team hard aan werken: het is 
een voortdurende zoektocht. 
Na iedere productie kijken 
we wat er heeft gewerkt en 
wat er minder goed werkte, 
voor zowel voor ons als het 
publiek en de artiesten zelf. 
Dat is altijd bruikbaar en nut-
tig als basis voor een volgen-
de productie. Zo creëer je je 
eigen taal, je eigen concept. 
Met iedere productie ont-
wikkel je je steeds een stap-
je verder. Dat past ook in het 
verlengde van de ontwikke-
ling van jonge artiesten. Zo’n 
echt nieuw talent is bijvoor-
beeld  Lionel von Lawrence, 
onze bariton. Daarnaast heb-
ben we geen koor zoals in 
onze vorige producties, maar 
een vocaal ensemble van 
jonge mannen die de bar-
mannen vormen.  Het decor 
valt eigenlijk te omschrijven 
als een kroegsituatie. Het vo-
caal ensemble van barman-
nen gaat ook daadwerkelijk 
samenwerken met de twee 
barmannen van De Lichtfa-

briek. Zelfs het tappen van 
bier hoort erbij. Heel gaaf en 
interactief allemaal. Het geeft 
een beetje een pianobar-ge-
voel. We zijn een heel jon-
ge operagroep. Onze men-
sen hebben een fantastische 
energie. Ze gaan er echt voor 
en willen een voorstelling an-
ders maken. Dat maakt ons 
onconventieel en intiem, met 
de focus op pure opera. Hier-
in schuilen het motto en de 
uitdaging van ‘Peepshow’, al-
dus Tamir Chasson.
Op 13, 15 en 17 april in De 
Lichtfabriek, Minckelersweg 
2, Haarlem. Kaarten 19,50 
euro. Meer informatie, aan-
vangstijden en kaarten op: 
www.thefatlady.nl
Bart Jonker

Tamir Chasson (foto: B&W).

Mozaïekproject bewonerscommissie 
‘De Glip’ in scherven gevallen
Heemstede - De bewoners-
commissie ‘De Glip’ stopt met 
het recent opgezette moza-
iekproject voor de woningen 
van de ‘strokenbouw’ in de 
Dr. J.R. Thorbeckelaan. Aan-
leiding hiervoor zijn bezwa-
ren van een aantal bewoners 
tegen de wijze van uitvoering 
en de in hun ogen te hoge 

kosten van het project. Het 
burgerinitiatief omvatte het 
realiseren van 6 mozaïekpla-
ten die de kopgevels van de 
woningen zouden gaan sie-
ren. Voor het project was al 
fi nanciële medewerking toe-
gezegd door onder andere 
Elan Wonen en de gemeen-
te Heemstede. De bezwaar-

makende bewoners vinden 
de geraamde kosten van 
2000 euro per mozaïekob-
ject te hoog. De betreffende 
bewoners zouden liever een 
mozaïekbank zien. Vanwege 
de discussie heeft Elan Wo-
nen besloten haar wijkbud-
get niet meer aan het project 
te willen verbinden. Door het 
wegvallen van deze fi nanci-
ele basis kon de bewoners-
commissie niets anders doen 
dan het initiatief intrekken.
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Kom voetballen bij RCH
Heemstede - RCH organiseert een Open 
Dag op woensdag 20 april, van 14.30 tot 
16.00 uur. Iedereen kan kennismaken met 
soccerfun én met RCH. Jongens en meis-
jes vanaf 4 jaar kunnen gratis meedoen aan 
deze middag. Vooraf aanmelden hoeft niet, 

kom gewoon, ook al heb je eerder nog niet 
gevoetbald. RCH zorgt voor wat te drinken 
en een verrassing. Sportparklaan 6 Heem-
stede.

Kijk ook op: www.rch-voetbal.nl.
Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Niet alleen 
(para)medische zorg is van 
belang. Ook bewegen, het 
ondernemen van activitei-
ten, sociale interactie en 
zintuigelijke prikkeling tel-
len mee, helemaal als je wat 
ouder wordt. Zaken die, zo is 
aangetoond, bijdragen aan 
de kwaliteit van zelfstandig 
leven. Daarom werken se-
nioren, hun mantelzorgers 
en ook diverse organisaties, 
samen met de CAREGivers 
van Home Instead, die deze 
aanvullende zorg met liefde 
bieden.
 
Alledaagse zaken die vallen 
onder de noemer ‘welzijn’ 
en die mede zorgen dat zelf-

standig leven mogelijk blijft 
als partner en/of familie 
niet altijd in de buurt (meer) 
kunnen zijn. Home Instead 
Thuisservice biedt mantel-
zorgondersteuning aan; een 
organisatie van toegewij-
de professionals die net dat 
belangrijke beetje extra le-
veren om thuis wonen mo-
gelijk én aangenaam te ma-
ken.
 
Breed terrein
Home Instead Nicole Kindt 
vertelt: “Wat wij bieden, is 
een aanvulling op de regu-
liere thuiszorg en bestaan-
de mantelzorg. Onze focus 
ligt op welzijn, en dat is een 
breed terrein. Of het nu gaat 
om wat extra bezoek gedu-
rende de vakanties van de 
kinderen of gewoon wat ex-
tra persoonlijke aandacht, 
onze medewerkers staan 
klaar.”
 
Match
‘CAREGivers’ heten de be-
roepshulpen van Home 
Instead. Het zijn stuk voor 

stuk goed opgeleide vrou-
wen en mannen die hun 
vaardigheden en (levens)
ervaring inzetten om oude-
ren te helpen hun zelfstan-
digheid te blijven behou-
den. Nicole: “Wat we daar-
bij heel belangrijk vinden, is 
de match tussen onze CA-
REGivers en onze klanten. 
Naast professionaliteit, op-
leiding en deskundigheid 
tellen ook leeftijd, achter-
grond, interesses en per-
soonlijke kwaliteiten mee. 
Onze mensen worden een 
bekend gezicht en de ver-
trouwde band ontstaat als 
klant en professional per-
fect bij elkaar passen. De 
deskundigheid van on-
ze klantcoördinatoren helpt 
daarbij om senioren en hun 
betrokken mantelzorgers te 
begeleiden in de wereld van 
zorg en welzijn.”
 
Nicole Kindt, regiomana-
ger, is te bereiken via 023-
8200392 of nkindt@ho-
meinstead.nl, meer informa-
tie via www.homeinstead.nl.

Thuis blijven wonen, ook als je wat meer 
zorg en aandacht nodig hebt

Nicole Kindt.

750.000 euro krediet voor 
huisvesting statushouders
Heemstede - De bewoners 
rond de Reggelaan leefden 
in de veronderstelling dat 
ze met de gemeente een af-
spraak hadden gemaakt. De 
sloop van het schooltje en 
de nieuwbouw op die plek 
leek een kwestie van tijd. In 
de gemeenteraad heerst de 
opvatting dat er twee hui-
zen in plaats van het door 
de bewoners gevraagde en-
kele huis de voorkeur krijgt 
maar dat was het dan. Met 
één huis behouden de bewo-
ners een doorkijkje naar het 
bosgebied daar achter. De-
ze wens scheelt de gemeen-
te wel ruim 300.000 euro aan 
opbrengst. Net nu er schot in 
de zaak zat werd de omge-
ving geconfronteerd met het 
verzoek aan het college het 
oude schooltje beschikbaar 
te stellen voor de opvang van 
statushouders. Er kunnen 
drie tot vier personen in het 
pand. Het moet dat wel voor 
ruim 40.000 euro worden op-
geknapt. Door het wegvallen 
van 30 plaatsen op de Harte-
kamp heeft de gemeente met 
spoed behoefte aan nieu-
we woonruimte. De bewo-
ners reageerden politiek cor-
rect door de statushouders te 
verwelkomen, al zien ze wel 
bezwaren. Er is niets te doen 
in de buurt, geen winkels, 

geen voorzieningen en geen 
school. Wat gaan die men-
sen dan doen met hun tijd, 
vroegen de bewoners zich 
af. De bewoners wilden ze-
ker stellen dat, na anderhalf 
of twee jaar, het oorspronke-
lijke plan alsnog wordt uitge-
voerd. Wethouder Ates wilde 
zich niet vastpinnen op twee 
jaar. Wie weet hoe de vlag 
er financieel en politiek dan 
voorstaat.

Een van de insprekers ging 
zover om in bedekte termen 
de gemeente met een rech-
telijke procedure te dreigen. 
De gemeente zou schriftelijk 
en mondeling gemaakte af-
spraken nu schenden. Tus-
sen de bedrijven door werd 
er nog 750.000 euro krediet 
goedgekeurd om een aantal 
panden aan te kopen waar 
statushouders dan gehuis-
vest kunnen worden. Men 
mikt op vier panden van tus-
sen de 175.000 en 200.000 
euro. Hiermee zou Heemste-
de het door het Rijk opgeleg-
de aantal statushouders kun-
nen huisvesten.
Voorlopig hebben de buurt-
bewoners van de Reggelaan 
het nakijken en zal er van de 
bouwplannen de eerste jaren 
wel niets terechtkomen.  
Eric van Westerloo

Heemstede – Op vrijdag 
22 april (dag van de Aarde) 
zaait Nederland tijdens de 
Landelijke Zaaidag voor bij-
en, vlinders en andere be-
stuivers. Niet alleen in Ken-
nemerland, maar ook van 
Groningen tot aan Maas-
tricht wordt die dag gezaaid.                                                                                                             
Het gaat nog altijd slecht met 
de bijen. Minder bloemen, 
het gebruik van bestrijdings-
middelen en ziektes onder de 
bijen zijn hier de oorzaak van. 

Bedenker van de Zaaidag is 
Pim Lemmers uit Heemstede: 
“Het is ongelooflijk hoe deze 
dag leeft. Mensen realiseren 
zich eindelijk dat zonder de 
bijen de schappen in de win-
kels leeg zijn”, zegt de hob-
byimker. 

 Bloemenzaad verkrijgbaar bij Tummers

Zaaien doet zoemen!
Rondom de Zaaidag wor-
den diverse acties georga-
niseerd. Dit varieert van het 
ophangen van bijenhotels 
op scholen, tot het wegge-
ven van gratis zakjes biolo-
gisch bloemzaad. Zo zijn er 
vanaf donderdag gratis zak-
jes bloemzaad verkrijgbaar 
bij Tummers Patisserie aan 
de Binnenweg in Heemste-
de. “Bijen zijn van onschat-
bare waarde voor de natuur. 
Zonder bijen en andere be-
stuivers worden er geen ge-
wassen meer bestoven.
Met het zakje bloemen-
zaad kunnen wij als mens 
een klein steentje bijdra-
gen om de bijen aan voed-
sel te helpen”, aldus Vincent 
van de Bosch van Tummers.                                                                                                              
Ook de gemeente Heemste-

de geeft binnenkort bij de 
publieksbalie in het Raad-
huis weer zakjes met bloem-
zaad weg.
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Kanovaren
voor kinderen 
en volwassenen
Heemstede - Kano Vereni-
ging Waterwolf in Heemste-
de start kanocursussen voor 
volwassenen en  jongeren 
vanaf 10 jaar. De kanovereni-
ging geeft de lessen vanaf de 
Cruquius, maar vaart ook re-
gelmatig over de Ringvaart 
of zelfs naar Schalkwijk. Elke 
woensdagavond is er bij Ka-
noverenging Waterwolf een 
instructeur aanwezig om les 

te geven.  Alle informatie over 
de jeugdcursus en het kano-
varen is te vinden op:
www.kvwaterwolf.nl.
Voor vragen over de cursus 
kan gemaild worden naar:
secretaris@kvwaterwolf.nl.

Theeconcert, laatste van dit seizoen
Heemstede - Zondag 17 
april om 15.00 uur kan het 
laatste Theeconcert van dit 
seizoen worden bijgewoond, 
in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heemstede.
Het podium is voor het Trio 
Intermezzo. Dit trio bestaat 
uit Marjo Ineke, fluit Otto 
Bentinck, hobo en Martine 
Brouwer, piano.

Op het programma staan 
werken van Rubtsov, Dela-
nof, Ibert en klassiek roman-
tische trio’s van Kuhlau en 
Mendelssohn.
Een mooi uur waarbij u van 
harte welkom bent!
De toegang is gratis, wel 
wordt bij de uitgang gecol-
lecteerd om de onkosten te 
bestrijden, wat daarvan over-

blijft is voor de afbetaling van 
de vleugel.
Na afloop is er thee, koffie en 
gebak verkrijgbaar in de Pau-
wehof.

Buste
Adriaen Pauw
Voorafgaand aan het 
Theeconcert zal in de cor-
ridor tussen de Oude Kerk 
en de Pauwehof een bus-
te van Adriaen Pauw wor-
den onthuld.

Deze buste is een ge-
schenk van de Vrienden 
van het Podium Oude Slot 
aan de Stichting de Oude 
Kerk ter gelegenheid van 
de renovatie van haar po-
dium.

De buste is vervaardigd 
door de Heemsteedse 
kunstenares Ellen Wolff.

Spirituele beurs van Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 23 en 
zondag 24 april, van 11.00 tot 
17.00 uur, vindt een spiritue-
le beurs plaats. Die wordt ge-
houden door Nicky’s Place in 
Trefpunt ‘t Trionk te Haarlem. 
Het is de 43ste keer dat deze 
beurs te bezoeken is.
De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, magne-

tiseurs, kaartleggers, mas-
seurs en paragnosten die 
aanwezig zijn, hebben allen 
jarenlange ervaring in het 
werken met de spirituele we-
reld.

Toegang voor een dag is 6,- 
euro; voor 9,- euro kunt u 
beide dagen naar binnen. Op 
zaterdag zijn er twee gratis 
activiteiten.
Kennismakingsconsulten 
kosten maximaal 15,- eu-
ro. Trefpunt ’t Trionk vindt u 
aan de Van Oosten de Bruyn-
straat 60 te Haarlem.

Meer informatie op:
www.nickysplace.nl of via 
06-41041509 (Nicole van 
Olderen).

Lourdes bedevaartvakanties
Regio - Wilt u op bede-
vaart in Lourdes? Ook dit 
jaar zijn er diverse verzorg-
de reizen met vrijwilligers 
die naar Lourdes gaan. De 
reizen worden verzorgd 
door de Limburgse Be-
devaart (Huis van de Pel-
grims).

De busreis is van 20 t/m 28 
mei. Deze reis wordt bege-
leid door een reisleidster, 2 
medewerkers van de Lour-
desgroep en een pastoraal 
begeleider. Opstapplaats is 
Haarlem.
Dan de treinreis van 1 t/m 8 
september. Dit is de laatste 
treinreis; volgend jaar zijn 
er alleen reizen per bus en 
per vliegtuig. De trein ver-
trekt uit Maastricht en van-
uit Haarlem gaat de groep 
met een touringcar naar 
het station in Maastricht
De vliegreis van 22 t/m 27 
mei is volgeboekt maar er 
is nog een andere moge-
lijkheid: van 2 t/m 7 sep-
tember. Het vliegtuig ver-
trekt vanaf vliegveld Maas-
tricht.

Mensen die veel zorg nodig 
hebben kunnen verzorgd 
worden in het accueil (ver-
zorgingshuis) door Neder-
landse vrijwilligers.

Wilt u meer weten over de-
ze reizen, vraag dan uitge-
breide informatie aan bij:
Joke Hoekman (013-
5216701/06-42347729 , 
Linda Walsweer (075-
6177605) of diaken Philip 
Weijers (023-5246978). Kijk 
ook op:
www.lourdesgroepbisdom-
haarlemamsterdam.nl.

Voorjaarsconcert Harmonie St Michaël 
Afscheid laatste Gozeling na 50 jaar
Heemstede – Hij kan nu zijn 
trombone aan de wilgen han-
gen, naast de vele instrumen-
ten die er al hangen van zijn 
hele familie. Twaalf leden van 
de familie Gozeling speelden 
bij de Harmonie St Michaël, 
zondagmiddag nam tijdens 
het Voorjaarsconcert de he-
le harmonie afscheid van de 
laatste Gozeling, Martin. Ooit 
begon hij op alt hoorn, maar 
ging al snel naar de trombo-
ne. Van een halve eeuw Har-
monie St Michaël werd waar-
dig afscheid genomen. St Mi-
chaël heeft de inspiratie ge-

haald uit de laatste voorkeu-
ren van de luisteraars van 
Radio 4. Zij kozen als abso-
lute nummer 1 voor de the-
mamuziek van Schindler’s 
List. Maria Eldering, violist 
bij het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest,  nam de so-
lopartij voor haar rekening.   
Deze muziek van compo-
nist John Williams die, net als 
trombonist Martin, meer dan 
vijftig jaar plezier beleefde 
aan muziek. Williams compo-
neerde muziek bij meer dan 
honderd films en die mu-
ziek is zeer geliefd bij harmo-

nie-orkesten. Even de ogen 
dicht tijdens de uitvoering 
van Schindlers List, India-
na Jones of Star Wars en Se-
ven Years in Tibet. Je waant 
je er midden in bij Harmonie 
St Michaël. En dan The God-
father van het muzikale won-
derkind Nino Rota, die met 
deze filmmuziek een award 
kreeg voor de beste dramati-
sche filmmuziek. Heerlijk om 
dit te spelen in een Pinkster-
kerk met de zon schijnend 
door die prachtige composi-
tie van glas en kleur.
Ton van den Brink  
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‘Een kalkoen die gevraagd wordt wat hij met kerst doet’

Conclusies winkelvisierapport in mei
Heemstede - In de commis-
sievergadering van 7 april 
zou wethouder Remco Ates 
een kort overzicht geven van 
de te nemen of al genomen 
stappen om tot een nieuw 
collegestandpunt ‘Winkelvi-
sie’ te komen. De commissie 
had hem daartoe een maand 
geleden gedwongen. Hij 
moest op zoek naar draag-
vlak voor de bouw van een 
supermarkt aan de Binnen-
weg. Dit gaf opnieuw aanlei-
ding tot discussie. Verschil-
lende insprekers stelden on-
omwonden dat zij een su-
permarkt, met alle overlast 
van dien, niet zien zitten. Ge-
sprekken tussen de ontwik-
kelaar (Hoorne) en de be-
woners hebben dan ook wei-
nig zin. Ates had met beide 
partijen gesproken maar was 
geen steek opgeschoten. 
Ates zelf is, net als het col-
lege, tegen de bouw. Hoor-
ne had aangeven met een 
blanco plan te komen. Wat 

dat mag zijn weet niemand. 
De bewoners voerden aan 
dat het de gemeente voor-
al om de extra parkeerplaat-
sen te doen is. Dat kan een-
voudig worden opgelost door 
achter de bibliotheek via een
tweede laag parkeerplaat-
sen te creëren. Twijfels heb-
ben de bewoners ook over 
het maken van afspraken met 
Hoorne.
Op een vraag van D66 waar-
om de bewoners toch aan-
schuiven bij de gesprekken 
was het antwoord simpel: 
“Komen wij niet dan hebben 
we ook geen recht van spre-
ken.” Volgens inspreker De 
Rooij voelen de buurtbewo-
ners zich als een kalkoen die 
gevraagd wordt wat hij met 
de kerst doet. “We gaan de 
gesprekken in met de hou-
ding dat wij geen supermarkt 
wensen in deze woonomge-
ving. Met allerhande onder-
zoeken toonden de bewo-
ners aan dat het een onge-

wenste ontwikkeling is. Vers-
zaken zullen verdwijnen. Als 
de ‘supermarktkoek’ door 
meerderen moet worden ge-
deeld en bij een gelijkblijvend 
bestedingspatroon zijn er al-
leen verliezers.
In mei wil de commissie van 
het college horen hoe het 
winkelvisierapport wordt ge-
schat en welke conclusies 
het college trekt. Dat de par-
tijen lijnrecht tegenover el-
kaar staan is duidelijk. 
Eric van Westerloo

Heemstede - De Pieris Japonica ‘Vally Rose’ is een win-
terharde plant en familie van heideplanten. Bloeit lang 
in het voorjaar met prachtige roze trosjes lampionnen. 
Houdt van veel zon en zandgrond. Na de bloei vormt zich 
nieuw rood blad in een vorm van een kroon en in de win-
ter komen er groene besjes.
Wat de naam doet vermoeden is waar: de oorsprong vindt 
deze lampionplant in Oost Azië en Japan.
Marenka Groenhuijzen.

Voorjaarslampion

Lezerspost

KING kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten monitort 
‘waarstaatjegemeente’. De uitslag c.q. beoordelingen in een 
tweejaarlijkse meting tussen ambtelijke bolwerken zijn bo-
ven het landelijke gemiddelde en verdient alle lof voor het 
gemeentebestuur van Heemstede. Besturen op ambtelijk 
niveau wil nog niet zeggen dat men er in slaagt dit zicht-
baar te maken in de gemeenschap. Dit laat vaak te wensen 
over. Een cijfer van 6,6 voor burgerparticipatie mag men 
best karig vinden zeker inzake de voorzieningen voor jon-
geren met een score van 5,2. De vermeldingen over het 
wel en wee in de Gemeente is dikwijls van dien aard dat 
de burger zich afvraagt waarom ambtenaren  zich zo on-
hebbelijk opstellen. Een parkeerboete die aantoonbaar be-
taald is, maar in het kenteken een typefoutje voorkomt, 
wordt door een zekere Elly met succes aangekaart. Dit 
resulteert in een fi nanciële schade van 2570,50 euro ge-
meenschapsgeld! Dit gebeurt eveneens met geldstromen 
naar ingehuurde burelen zonder entrepreneurs die al jaren 
vertellen hoe de Raadhuisstraat en Binnenweg er moeten 
gaan uitzien. Lachwekkend is het schaakspel tussen ge-
meente Heemstede commissie Ruimte met Actiegroep Al-
verna en Prorail over de spoorwegovergang. Toen iemand 
half december ten val kwam door een trottoirtegel en hier-
van melding deed voor reparatie van het wegdek, bood 
de gemeente hem formulieren aan voor een schadeclaim. 
De volgende morgen in alle vroegte rukte de gemeente 
uit voor herstel van het wegdek voor zijn woning. Achteraf 
blijkt dat men foto’s heeft gemaakt waaruit moet blijken dat 
de tegel geen 3 cm maar 2,8 cm boven het maaiveld uit-
steekt en niet voor schade-uitkering in aanmerking komt. 
Jammer voor de gemeente is dat de foto die de 3 cm moet 
aan tonen mislukt is. Door het snel repareren verdween ook 
de bewijslast voor gedupeerde en krijgt dit zeker nog een 
staartje. In vele opzichten mag je verwachten dat een ge-
meente met een uitslag van bovengemiddeld ook kwaliteit 
van uitvoering toont aan haar inwoners. Het ontbreekt de 
gemeente Heemstede aan een charismatisch persoon met 
visie op het ondernemerschap. Iemand die kleine zaken in 
korte tijd ‘sympathiek en correct’ oplost.
J.C.M.Sijm

Hoge score gemeente een fl op
Familietoernooi HBC Tafeltennis druk bezocht
Heemstede – Zondag 10 
april werd bij tafeltennis-
vereniging HBC het jaarlijk-
se Familietoernooi gehou-
den. Maar liefst 30 koppels, 
die bestonden uit jeugdle-
den samen met een familie-
lid, streden in een sportieve 
en gezellige sfeer om de prij-
zen. De afgelopen paar we-
ken had iedereen de moge-
lijkheid om te komen oefenen 
en hier was dan ook veel ge-
bruik van gemaakt. 
De deelnemers waren ver-
deeld over 4 categorie-
en. In poule D legden Ma-
rijn en Marc Sommer onge-
slagen beslag op de 1e plek. 
Zij wonnen in de laatste wed-

strijd van de dag van Britt en 
Erik Petersen die daardoor 
keurig als 2e eindigden. De 
titel in poule C werd een prooi 
voor Jonathan en Michael de 
Leur. Zij wonnen al hun wed-
strijden. Gaius en Olivier Ot-
ten volgenden knap met een 
2e plaats. In poule B moes-
ten er games geteld worden 
om te bepalen welk team er 
2e in deze categorie was ge-
worden. Uiteindelijk trokken 
Jacco en vader Wilbert van 
Gerven aan het langste eind. 
Teun en Dick Wassenberg, 
die al vaker in de prijzen zijn 
gevallen gingen er met de 
beker voor de 1e plaats van-
door. Op het hoogste niveau, 

poule A, werd in de laatste 
ronde pas beslist wie de 1e 
en 2e plek zouden gaan in-
nemen. Titelhouders van de 
afgelopen twee edities, Da-
mian en Dennis Bakker, na-
men het op tegen clubkam-
pioen Quinten Broekhof en 
vader William. Er volgde een 
mooie wedstrijd van hoog ni-
veau die uiteindelijk beslist 
werd in het voordeel van Da-
mian en Dennis. Zij prolon-
geerden hiermee wederom 
hun titel en namen voor het 
3e jaar op rij de grote wis-
selbeker in ontvangst! Foto’s 
van de prijswinnaars zijn te 
bekijken via:
www.hbctafeltennis.nl.

Koffi econcert 
Casca’s 

Huisorkest
Heemstede - Dinsdag 19 
april brengt Casca’s Huis-
orkest een leuk en zeer ge-
varieerd programma ten ge-
hore! U bent welkom bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede van 
10.30 uur tot 11.30 uur. De 
entree is gratis, een vrijwilli-
ge bijdrage is altijd welkom. 
Informatie: 023-548 38 28 
kies 1.
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Heemstede - Kinderdagver-
blijf Pierewiet en Peuterop-
vang de Pluizebol (beide van 
Casca Kinderopvang) staan 
bol van de activiteiten in de 
‘Week van het jonge kind’. 
In deze week is er aandacht 
voor de belangrijke eerste ja-
ren van het kind.
Genoemde kinderdagverblij-

ven laten zien wat kinderop-
vang betekent in deze voor 
de rest van je leven zo bepa-
lende periode. In de kinder-
opvang werken mensen die 
opgeleid zijn en plezier heb-
ben om met jonge kinderen 
te werken. Kinderen leren 
het meest van andere kin-
deren en die zijn er in de op-

vang volop. Er worden allerlei 
activiteiten aangeboden van 
peutergym en kinderyoga tot 
voorlezen, samen zingen en 
ontdekken van materialen 
plakken, verven en scheuren. 
Gedurende de Week van het 
jonge kind, van 11 t/m 15 
april, krijt u een inkijkje in hoe 
kinderopvang er in de prak-
tijk uitziet. Kinderdagverblijf 
Pierewiet en peuterspeelzaal 
de Pluizebol delen deze week 
graag hun activiteitenpro-
gramma met u. Het volledi-
ge programma vindt u op de 
Facebookpagina van Casca 
Kinderopvang. Iedereen die 
het leuk vindt om een kijkje te 
nemen op kinderdagverblijf 
Pierewiet is welkom op vrij-
dagochtend 15 april van 9.00-
12.00 uur, aan de Molenwerf-
slaan 9 in Heemstede. 

Kijkje nemen bij Pierewiet en Pluizebol
Aandacht voor het jonge 
kind bij Casca Kinderopvang

Daan Westerink (foto: Fleur 
Born).

Lezing in de Luifel Heemstede
Kracht hervinden na een verlies
Heemstede - Op uitnodi-
ging van Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding verzorgt 
Daan Westerink donderdag 
21 april een lezing met als 
thema ‘Kracht hervinden na 
een verlies’. Locatie is De Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Aanvang is om 20.00 
uur maar de inloop is een half 
uur eerder. Toegang gratis.

Jaarlijks maken in Neder-
land ongeveer een miljoen 
mensen het overlijden van 
een dierbare mee, scheiden 
ruim zeventigduizend men-
sen, verliezen ruim zeshon-
derdduizend mensen hun 
baan en krijgen honderddui-
zenden mensen te horen dat 
ze kanker, diabetes of een 
andere ernstige aandoening 
hebben. Hoe gaan mensen 
om met deze enorme tegen-
slagen? Hoe kunnen zij on-
danks het verdriet het leven 
weer oppakken? Tegen de al-
gemeen heersende overtui-
ging in, blijkt dat de meeste 
mensen over de veerkracht 
beschikken om, met steun 
en hulp vanuit de eigen om-
geving, het verlies te kunnen 
integreren in hun leven. Maar 
hoe doen ze dat? Hoe komt 
u terug in uw kracht na een 
traumatische gebeurtenis? 
Wat zijn eigenlijk normale re-
acties op heftige verliezen? 
En heeft u het gevoel dat u 
ook mag genieten van fi jne 
momenten nadat een dierba-

re is gestorven, als u bent ge-
scheiden, als u ziek wordt of 
uw baan verliest?

Daan Westerink gaat tijdens 
deze interactieve lezing op 
deze en andere vragen in. 
De lezing is bedoeld voor ie-
dereen die zich verbonden 
voelt met het onderwerp. 

Daan Westerink (Wierden, 
1968) is een veelgevraagde 
journaliste, trainster, spreek-
ster en rouwdeskundige. Ze 
werkte mee aan verschillen-
de artikelen en uitzendingen 
met als thema rouw en ver-
lies. Ze verloor al jong haar 
ouders. 

Graag aanmelden bij Brok-
king & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding, 023-5310238 of
info@brokkingenbokslag.nl.

Lezerspost

Over het algemeen mogen wij niet mopperen over de 
groenvoorziening in ons mooie dorp, maar wat jammer 
dat deze rommel vol hondenpoep daar al een half jaar ligt 
langs de Eykmanlaan vlakbij de brievenbus. Waarom wordt 
dit niet weggehaald?
Carla Dammers, Meijerslaan.

Half jaar rommel vol 
hondenpoep

Zin in de zon, een mooie zonnebril en 
een zinderende zomer?
Heemstede - Uw complete 
zonnebril vanaf 129,- euro in-
clusief oogmeting. En kinder-
zonnebrillen vanaf 69,- eu-
ro met gratis glazen, ook op 
sterkte. Stefans brillen & len-
zen is het adres voor een op 
maat gemaakte zonnebril op 
sterkte. Aangepast aan uw 
gebruik en wensen heeft u de 
keuze uit verschillende coa-
tings op uw glas die u voor 
een kleine meerprijs kunt la-
ten aanbrengen. Het gebruik 
van polariserende glazen 
biedt duidelijk voordelen ten 
opzichte van ‘gewone’ zon-
neglazen. Het elimineren van 
schitteringen, zodat u min-
der snel vermoeid raakt, be-
scherming tegen UV licht 
en een mooi contrastrijker 
beeld. Deze glazen zijn zeer 
geschikt voor mensen met 
lichtgevoelige ogen. De Uv-

straling neemt toe naarmate 
de zon hoger staat. Daardoor 
verschilt de straling per sei-
zoen en het moment van de 
dag. Uv-straling is het hoogst 
in de zomer, tussen 12.00 en 
15.00 uur.
Kinderen zijn kwetsbaarder 
voor veel licht en Uv-stra-
ling. Hun pupil is groter en 
hun ooglens bevat minder 
beschermend pigment dan 
die van volwassenen. Zonder 
goede bescherming kan te 
veel zonlicht zelfs leiden tot 
permanente schade aan de 
ogen. Een goede zonnebril 
is daarom juist voor kinderen 
erg belangrijk. Hoe jonger 
het kind, hoe kwetsbaarder 
de ogen. Vooral met baby’s 
is het daarom oppassen ge-
blazen. Hun gezicht dient te 
allen tijden in de schaduw te 
blijven en geadviseerd wordt 

om hun ogen te beschermen 
met een goede zonnebril en 
een hoedje met een brede 
rand. 
Stefans brillen & lenzen l Bin-
nenweg 114,  Heemstede ,  
023 - 528 49 21 
www.stefansoptiek.nl

Grote Fancy Fair 
op Bosbeek
Heemstede - Woensdag-
middag 20 april organiseert 
woonzorgcentrum & ver-
pleeghuis Bosbeek in Heem-
stede weer een grote Fan-
cy Fair. Op de rommelmarkt 
kunt u uitgebreid rondsnuffe-
len. Er is veel te zien: van een 
grote boekenkraam, speel-

goed, mooie sieraden naar 
kakelverse bloemen. Ook zijn 
er religieuze artikelen, kaar-
ten, handwerk en huishou-
delijke spullen. Prijzen zijn 
te winnen bij de grote loterij. 
Een derde van de (netto)op-
brengst gaat naar de stich-
ting Kizito Babies Home of-
tewel KiBaHome in Uganda. 
Deze stichting ondersteunt 
een weeshuis met directe 
hulp (investeringen, voedsel, 

verbruiksartikelen (zie www.
kibahome.nl).
Heeft u nog artikelen voor 
de Fancy Fair? Lever ze in tot 
14 april bij de receptie van 
Bosbeek (Glipperdreef 209, 
Heemstede). Geen meubels 
en kleding! Prijsjes voor de 
loterij en het rad van fortuin 
zijn ook van harte welkom. 
De Fancy Fair is van 13.00 tot 
15.30 uur. Toegang gratis. In-
fo: 023–8929900. 
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Een bruiloft met offi ciële 
documenten

We spraken in een eerdere column over de verloving als 
opmaat naar het huwelijk.
Ik zei dat het succes van die opdracht eindigt met het for-
mele huwelijk in ‘het Hof’ waarna de bruiloft volgt.
Het huwelijk in het Hof is een onmisbare stap om het hu-
welijk te bewijzen met offi ciële documenten en is nodig 
omdat een huwelijk zonder die maatregel vrouwen van 
wettelijke rechten beneemt. Dan de bruiloft.
In ieder geval neemt de jonge man de bruiloft, zoals kle-
ding van het meisje en de ceremonie bij deze gelegenheid, 
de kosten op zich.
Tijdens de ceremonie presenteert de jonge man een gou-
den juwelier voor het meisje met de muziek van folkloristi-
sche muziek en dans. Na de ceremonie gaan de jonge man 
en vrouw naar hun huis; dit is praktisch gezien de eerste in-
tieme ontmoeting tussen de twee.
(Religieuze en sociale tradities). De ‘honeymoon’ begint 
op de avond van de bruiloft en duurt twee weken of een 
maand en die tijd wordt doorgebracht in een toeristisch ge-
bied in Syrië of Turkije.
Na het verstrijken van deze termijn krijgt het echtpaar als 
felicitatie van anderen passen-
de geschenken, bijvoorbeeld 
om de woning mee aan te kle-
den. 

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

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

Internationale gasten op Lentefeest NVVH
Heemstede - Kon. NVVH-
Vrouwennetwerk maakt zich 
op voor een vierdaags Len-
tefeest met leden en gasten/
deelnemers afkomstig van de 
Jumelagesteden van Haar-
lem Osnabruck (D.) en An-
gers (Fr.) en van Heemstede 
Bad Pyrmont (D.). Dit Lente-
feest vindt plaats van 20 tot 
en met 24 april. Er zijn tal van 
activiteiten zoals in het ver-

enigingsgebouw De Poort op 
de Herenweg 88a te Heem-
stede diverse lezingen met 
diapresentaties. De laatste 
avond genieten gasten en le-
den van een saladebuffet en 
aansluitend kijken ze naar 
het Bloemencorso op de He-
renweg. Alle gasten worden 
ondergebracht bij leden van 
de vereniging. Meer informa-
tie via 023-5477486.

Lezerspost

Als slechtziende heb ik toch geprobeerd te kiezen bij het 
referendum ‘ja of nee’. Samen met mijn man naar het stem-
bureau. Daar zeg ik dat ik de hulp van mijn man nodig heb. 
Ik heb de indruk dat dit wordt geaccepteerd zoals in het 
verleden bij het stemmen is gegaan.
Maar dan… “Mevrouw, dit mag absoluut niet, met zijn 
tweeën in het stemhokje.” Korte discussie volgt. Tolerant? 
“We hebben een loupe voor u!” Tjongejonge hoe krijg je 
het verzonnen! Ik werd zo op m’n ziel getrapt dat ik het 
stembiljet doormidden heb gescheurd en ik ga nooit meer 
stemmen.

A. Steenbrink-Verkuyl, Heemstede

Tolerant?

Bloemendaal G1 - HBC G1:  2-5
We zijn er bijna
Voetbal is een wintersport en als het weer 
steeds mooier wordt, en het dus lekkerder is 
langs en op het veld, dan is de competitie zo 
goed als afgelopen. Er is voor HBC ook nog 
maar 1 wedstrijd te gaan, dus we zijn er bij-
na. Alleen nog even een paar punten verza-
melen.
Met die opdracht van coach Jan ging het 
team het veld op. Het was wennen aan het 
kleine veld van Bloemendaal. Een pass was 
al snel te hard, waardoor de bal al snel weer 
over de achterlijn of zijlijn was. Na een mi-
nuut of 10 kreeg HBC in de gaten hoe er op 
dit veld gespeeld moest worden. Toen ook 
vielen de doelpunten. Eerst 1 van Arjen, vrij-
wel direct gevolgd door 1 van Bloemendaal. 
Het lukte echter steeds beter het spel on-

der controle te houden en HBC ging dan ook 
met een positieve score, 1-3, naar de kleed-
kamer. Met coach Leo, en wat andere om-
zettingen, werd aan de 2e helft begonnen. 
De nieuwe spits, Davy, deed direct van zich 
spreken met een fraai doelpunt. Rustig uit-
spelen was het devies. De omstandigheden 
leenden zich daar ook voor. De overmacht in 
alle linies, een sterke reservebank, een goe-
de scheidsrechter, een sportieve tegenstan-
der en het scoreverloop (van beide teams 
nog 1 doelpunt).
Het talrijke publiek genoot en dat niet alleen 
van het weer. Er zijn nog 3 punten te gaan 
voor deze competitie de boeken in kan. We 
zijn er bijna.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

RCH-Pinguïns baalt van 
puntendeling tegen Quick
Heemstede - Vooraf aan de 
eerste speelronde werd een 
puntendeling tegen Quick 
als een respectabel resul-
taat beschouwd. Ook vorig 
seizoen was dat meestal het 
geval en bovendien worden 
de Amersfoorters gezien als 
een van de kampioenskandi-
daten. Maar na de zaterdag-
se thuiswinst ging de Racing 
in de return furieus van start 
en kwamen zij in de 2e inning 
op een 1-5 voorsprong. Daar-
na ging het mis.

Het werd op opening day bij 
RCH een duel op het scherp 
van de snede, waarbij de 
Heemsteedse ploeg het best 
met de weinige kansen om-
ging. In de 2einning was het 
Reggie Valpoort, die na 4 
wijd, stootslagen van Koen 
Werkman en Donny Ha-
melink, gevolgd door een 
grounder van Jessey de Jong 
de score opende. Een slag-
beurt later was het Jazon Al-
lee, die na 4 wijd zijn snel-
heid uitbuitte met 2 gesto-
len honken en een vrije door-
gang naar huis bij een mis-
lukte poging hem het berei-
ken van het 3e honk te be-
letten. De 3-0 kwam op naam 

van Rick Nansink na 4 wijd, 
opofferingsstootslagen van 
Jazon Allee en Andy Raaff en 
een OSv7 van Joey Kuysten.
Dat Quick niet tot scoren 
kwam mag bijgeschreven 
worden op het conto van de 
verdediging van RCH, 6 in-
nings lang vanaf de heuvel 
aangevoerd door Dion Steyl 
met 5-3-4-1 en 3 innings 
door Al Morales met 3-1-2-0.
4 Veldfouten maken in een 
wedstrijd is best veel, maar 
als ze samenvallen in één en-
kele inning kan het rampza-
lig zijn. RCH stond na 2 slag-
beurten op een 1-5 voor-
sprong door runs van Andy 
Raaff, Joey Kuysten, Ferd van 
Stekelenburg, Daan Groene-
woud en Mike Ruitenburg. 
En toen kwam die gelijkma-
kende slagbeurt. De eerste 
nul werd vlot gemaakt, maar 
toen de volgende slagman 
met een basehit op de hon-
ken kwam volgden de fou-
ten van de infi elders elkaar 
in hoog tempo op. Er leek 
voor starter Hylke van Vier-
sen geen einde aan de inning 
te komen en toen de kruit-
dampen waren opgetrokken 
had Quick ondanks 5 honk-
slagen 6 “unearned” punten 

gescoord en leidde de thuis-
ploeg met 7-5. In de 4e inning 
leek RCH terug te komen. Bij 
volle honken en 2 man uit 
scoorde Joey Kuysten op 4 
wijd voor Koen Werkman de 
aansluitingsrun (7-6), maar 
toen beklom Jos de Jong de 
heuvel en werd de Heem-
steedse aanval tot aan de 9e 
inning aan banden gelegd. 
Ook Quick scoorde die inning 
nog één maal en met de 8-6 
tussenstand leek nog alles 
mogelijk. Lars Werkman nam 
met 1 man op de honken in 
de 6e omloop het werpen 
over van Hylke en dat ging 
hem met 0-1-0-0 in 2 1/3 in-
ning uitstekend af. Nochtans 
werd hij bij 1 uit en niemand 
op de honken in de 8e  slag-
beurt vervangen door Rol-
and Laurens, die niet wist te 
voorkomen dat 2 Amersfoor-
ters de stand naar 10-6 kon-
den opvoeren. Het laatste, 
maar ontoereikende woord 
was met een infi eld hit voor 
Dave Veerman, die in de per-
soon van pinch runner Donny 
Hamelink binnen werd gesla-
gen via Rick Nansink en Errol 
Alexander: 10-7.

Komend weekend volgt de 
dubbel tegen Euro Stars, 
dat de punten deelde met 
Hawks. Zaterdag wordt ge-
speeld in Capelle a/d IJssel, 
zondag in Heemstede.
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Kon HFC - De Treffers 
Drie doelpunten in blessuretijd
Regio - Gekker kan je het 
niet bedenken. Een scheids-
rechter die kennelijk een hor-
loge van bedenkelijke kwali-
teit heeft aangeschaft en 
daarmee zijn stempel op het 
duel drukt. Het treffen tussen 
de Kon. HFC en de Treffers 
was zeker niet hoogstaand. 
Het belang voor beide teams 
was te groot om er een mooie 
voetbalshow van te maken 
afgelopen zondag. HFC ope-
reerde onzeker met veel per-
soonlijke fouten. Dat HFC al 
na dik een kwartier op een 
2-0 voorsprong stond was 
dan ook een verrassing. Een 
terecht toegekende straf-
schop werd door Carlos Opo-
ku onberispelijk ingeschoten. 
Op eigen kwaliteit veroverde 
Mike van den Ban de bal. In 
een rechte lijn spurtte hij af 
op doelman Komelis van De 
Treffers af en liet hem kans-
loos. Het was tegen de veld-
verhouding in maar niemand 
bij HFC maalde daarom. 
Dat De Treffers via Bram El-
tink voor rust 2-1 kon maken 
lag aan te slap verdedigen 
door HFC. De rust brak aan 
maar scheidsrechter Thijs liet 
doorspelen. Na drie minuten 
in de extra tijd wees hij naar 
de penaltystip. Robin Jans-
sen klaarde het klusje voor 
De Treffers 2-2. Na de pau-
ze bleef De Treffers de bete-
re ploeg. Het was aan de uit-
blinkende doelman Boks te 

danken dat De Treffers niet 
tot scoren kwam. HFC kreeg 
nog een prima kans. Na een 
voorzet van v.d. Ban mikte 
Tamerus perfect in de hoek 
waar Komelis, in een uiterste 
poging, de bal nog tot corner 
kon verwerken. Het bizar-
re slot zullen de spelers niet 
snel vergeten. Danny Hols 
van HFC werd uit het veld 
gestuurd na zijn tweede ge-
le kaart. Met 10 man moest 
HFC nog een half uur verder. 
Zij kwamen deze periode on-
geschonden door. Scheids-
rechter Thijs gaf aan dat er 
na de reguliere 90 minuten 
nog vier minuten extra tijd 
werd toegevoegd. Na 3 mi-
nuten en 51 seconden was 
het Wouter Haarmans die te-
gen de verhouding in HFC op 
een 3-2 voorsprong zette. Na 
de felicitaties en de aftrap liet 
de scheidsrechter weer ge-
woon doorvoetballen. In de 
vijfde minuut van de bles-
suretijd kon de geheel vrij-
staande Rick Verbeek alsnog 
de gelijkmaker binnenslepen. 
Na afloop waren de verwen-
singen richting de scheids-
rechter niet van de lucht. 
Totaal negenminuten extra 
speeltijd en een verder spor-
tief duel is bizar.
HFC oefent zondag tegen 
OFC en gaat over twee we-
ken op bezoek bij koploper 
FC Lienden. 
Eric van Westerloo

Foto: Robert van Koolbergen

Kippenvel bij jubileumfeest GSV gymnastiek
Heemstede – Als zeventig-
jarige vereniging zou je den-
ken, die gaat wat kalmer aan 
doen, maar daar denken ze 
bij GSV de gymnastiekver-
eniging van Heemstede, toch 
anders over. Aldus voorzitter 
van de gymnastiek van GSV, 
Peter Grajer, bij zijn wel-
kom op zaterdagmiddag in 
Sportplaza bij de jubileum-
uitvoering en demonstratie 
van heel veel leden. En nog 
veel meer supporters, want 
de tribune zat vol met familie, 
vrienden, buren, vol verwach-
ting. Als je ziet hoe gemak-
kelijk en soepel de kinderen 

vallen, lopen, springen, klim-
men en balanceren, dan heb-
ben ze zeker al het beweeg-
diploma van GSV gehaald. 
Dat zie je al in de openings-
dans waar de kinderen soe-
pel hun ingestudeerde pasjes 
maken. Wat helpt om extra je 
best te doen is de sfeer die 
in de gymzaal heerst. Donker, 
een discobal glittert, schijn-
werpers verlichten alleen de 
dansfiguren midden in de 
zaal, waardoor de kleuren 
nog feller uitkomen. Op een 
groot scherm zijn tussen de 
wisselingen door,  leuke film-
pjes te zien van acties van 

Supergaaf moment voor 
judoka Jelle Kuijpers
Heemstede - Jelle Kuijpers, 
woonachtig in Heemstede is 
al vanaf zijn vierde jaar met 
judo bezig. Op zijn 14e jaar 
mocht hij al naar Japan voor 
een trainingstage. 
Afgelopen zaterdag 9 april 
waren de NK-wedstrijden in 
Leek voor de judoka’s -18 
jaar. Jelle was twee weken 
eerder als eerste geëindigd 
op de Noord-Hollandse kam-

pioenschappen dus mocht 
deelnemen. 
Het waren mooie partijen en 
de eerste won hij vrij gemak-
kelijk. De tweede partij was 
aanpoten en helaas... Die 
verloor hij. Maar toen kwam 
het moment om voor de der-
de plaats een partij te judo-
en. Jelle kreeg een goeie te-
genstander, echter door een 
mooie armklem wist Jelle te 

eindigen op het podium. Een 
supergaaf moment! 
Aankomend weekend gaat 
Jelle naar Praag om daar ook 
wedstrijden te judoën.

Wat komt daar tevoorschijn?
Fundering was van

oude gashouder
Heemstede - Diverse reacties kwamen binnen op de fo-
to met daarop resten van een eerder bouwwerk, op de 
plek waar vroeger het ‘monteurshuisje’ stond (Nijver-
heidsweg). Leuk dat de krant zo goed gelezen wordt! De 
maakster van de foto die op de voorkant stond, dacht bij 
het zien van de oude fundering aan lang vervlogen tij-
den... “misschien wel een oude burcht?” Met het Oude 
Slot in de nabije omgeving is een dergelijk romantische 
veronderstelling misschien snel gemaakt. Maar nee... niet 
zo romantisch waren de funderingen van de gashouder 
bij de gasfabriek, die ooit op deze plek was gebouwd. Een 
van de reageerders was Jacq Spann. Hij vertelt: “Tot in 
de 50-er /60-er jaren stond hier een grote ronde metalen 
gashouder en vermoedelijk zijn na de ontmanteling daar-
van - er kwam immers rechtstreeks aardgas uit Gronin-
gen, de fundamenten niet gesloopt.”
Heeft u ook een ‘zoekplaatje’? Stuur in via:
redactie@heemsteder.nl

kinderen tijdens hun trainin-
gen op diverse locaties. Ach-
ter de montagetafel schuiven 
Henk Dirksen en zijn mak-
kers van BSS Events met de 
lichtknoppen en de muziek, 
zij maken zo met hun digi-
taal gemanipuleer dat ma-
gisch sfeertje waarin het zo 
mooi optreden is. Het pu-
bliek voelt dat al vanaf het 
eerste moment en weet dit te 
waarderen met flink applaus. 
Snel worden de lange matten 
klaargelegd,meteen buitelen 
de jongsten over hun kop en 
soms over elkaar. Ze hebben 
er zin in. Nog vrolijker kan 
het met kleurige linten waar 
je alle kanten mee op kan. 
Springen van een minitram-
poline gaat altijd goed met de 
trainer naast je die je opvangt 
als het even mis gaat. 
Een spannende dag voor trai-
ner Jos Holdorp die met zijn 
team de demo heeft georga-
niseerd, het loopt soepel. De 
intensieve training vooraf die 
maanden duurde, werpt haar 
vruchten af. De trainers en 
trainsters letten goed op en 
kijken ontspannen. De brug-
gen, lange matten, trampoli-
nes en kasten, alles wordt er-
bij gehaald om er een echte 
show van te maken. Met het 
laatste nummer ‘Happy Bir-
thday’ wordt dit fantastische 
optreden afgesloten. Het pu-
bliek heeft kippenvel.
Ton van den Brink
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Film
Donderdag 14 april Film 
(drama met Morgan Free-
man en Diane Keaton) en 
lunch bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. Van 10.30 
tot ± 13.30 uur. Kosten in-
cl lunch: 13,50. Reserveren 
uiterlijk dinsdag 12 april: 
(023) 548 38 28, kies 1.

Vrijdag 22 april Cultu-
rele avond bij Alliance 
Française met de fi lm ‘Mi-
lou en mai’. Nederlands on-
dertiteld. Regie: Louis Mal-
le. 19.30 uur. Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede.
Cursisten en vrienden gra-
tis; anders 8,- euro toe-
gang.

Jeugd
Woensdag 20 april Mei-
den Voetbal Middag bij 
HBC Cruquiusweg 39 
Heemstede. 15.00-17.00 
uur. Meedoen gratis, trai-
ning en leuke voetbalspel-
len. Lid zijn is niet nodig. 
Gratis toegang.

Lezingen
Donderdag 21 april 
‘Kracht hervinden na een 
verlies’ door Daan Weste-
rink, schrijfster en rouw-
deskundige. Aanvang 
20.00 uur. Inloop: 19.30 
uur. Locatie: Casca, Heren-
weg 96, Heemstede. Toe-
gang gratis.

Markten
Woensdag 20 april Fancy 
Fair Bosbeek, 13.00-15.30 
uur. Glipper Dreef 209 
Heemstede, naast wan-
delbos Groenendaal. Te-
lefoon 023–8929900. Toe-
gang gratis. 

Zaterdag 23 en zon-
dag 24 april Spirituele 
beurs Nicky’s Place, Tref-
punt ‘t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60 Haarlem. 
11.00-17.00 uur. Toegang 1 
dag: 6,- euro. Beide dagen: 
9,- euro. Div disciplines.
Info: www.nickysplace.nl of 
06-41041509.

Muziek
Zondag 17 april Theecon-
cert in de Oude Kerk Wil-
helminaplein Heemstede. 
Met Trio Intermezzo. Toe-
gang gratis. Deurcollecte. 
Aanvang 15.00 uur.

Open dagen
Vrijdag 15 april Kijkje ne-
men bij kinderdagverblijf 
Pierewiet (Casca Kinder-
opvang), 9.00-12.00 uur, 
Molenwerfslaan 9 Heem-
stede. Dit in kader van 
Week van het jonge kind. 

Sport
Woensdag 20 april Open 
Dag RCH, 14.30-16.00 uur. 
Jeugd vanaf 4 jaar kan 
kennismaken met soccer-
fun en de voetbalvereni-
ging a/d Sportparklaan 6. 
www.rch-voetbal.nl

Tentoonstellingen
Woensdag 13 april t/m 
27 mei Dubbeltentoon-
stelling ‘Heemsteedse kun-
stenaars in beeld’ in Raad-
huis van Heemstede. Inger 
Loopstra fotografeerde 14 
kunstenaars. Op werkda-
gen 8.30-17.00 uur. Vrijdag 
tot 13.00 uur. Gratis toe-
gang.

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

T/m zondag 17 april 
Werk van Emilio Sánchez 
Díaz (Mexico) in Galerie de 
Waag, Spaarne Haarlem. 
Zie ook: www.kzod.nl.

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl

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

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

AgendAAgendA en 20.15 uur. Kaarten: 
www.mltheaterproducties.nl

Dinsdag 3 mei t/m zon-
dag 8 mei ‘Een eigen me-
lodietje’ over vrouwen in de 
oorlog en het verzet, door 
Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer. Speeldata en 
locaties:
3/5: (14+16u) + 4/5: (14u) 
Waalse Kerk, Begijnhof 30, 
Haarlem. 4/5: 19u. Socië-
teit Vereeniging, Zijlweg 
1, Haarlem. 6/5 (20u) Ou-
de Kerk in Spaarndam. 8/5: 
(10.30u) De Doopsgezin-
de Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem. Vrij toegang. 

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

Woensdag 20 april Open 
avond loge Vicit Vim Virtus, 
een kijkje bij de vrijmet-
selarij, Ripperdastraat 13 
Haarlem. Aanv. 20.00 uur. 
Mannen ouder dan 18 zijn 
welkom. Aanmelden:  info.
loge024@vrijmetselarij.nl 
of 06-53672151.

Bijzondere voorstelling, nu voor slechts 10,-!

“Turks Fruit zit in mijn 
hoofd en in mijn hart”
Heemstede - De eerste keer 
dat hij het stuk op de plan-
ken bracht was in het thea-
terseizoen ’ 1/’92. Samen met 
de Poolse regisseur Zjislav 
Wardein maakte hij toen een 
bewerking van het boek. Pers 
en publiek reageerde des-
tijds buitengewoon enthou-
siast op de voorstelling. Ac-
teur Sjoerd Pleijsier heeft nu, 
bijna 25 later, de toneelbe-
werking van het boek Turks 
Fruit van Jan Wolkers in re-
prise genomen. Turks Fruit is 
geschreven in de vorm van 
een monoloog. Dit maakt het 
bij uitstek geschikt om tot 
solovoorstelling te bewerken. 
Sjoerd Pleijsier ‘kruipt in de 
huid’ van de beeldhouwer en 
vertelt het publiek op drama-
tische, ontroerende en gees-
tige wijze over zijn grote lief-
de Olga.“Turks Fruit zit in mijn 
hoofd en in mijn hart”, aldus 
Sjoerd. “Het verhaal is tijd-
loos, de tand des tijds heeft 
niets van het verhaal afge-
knabbeld.”  Bovendien heb 
ik de afgelopen 25 jaar zelf 
heel wat meegemaakt met 
betrekking tot de liefde en ik 
heb daardoor het gevoel dat 

ik in de loop der jaren enorm 
naar het verhaal ben toege-
groeid. Voor de hernieuwde 
monoloog gebruikt hij nog 
dezelfde bewerking. De voor-
stelling is wat korter en per-
soonlijker. Regie en setting 
zijn nieuw, het is tenslotte 25 
jaar later.
 
Hoge korting!
Stichting Podia biedt deze 
voorstelling nu exclusief aan 
voor maar 10,- per toegangs-
kaart! Wanneer? Donderdag 
14 april. Waar? Theater de 
Luifel, aanvang: 20.15 uur. In-
fo: www.podiaheemstede.nl 
of Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.

Rijks, het megakunstboek 
bij boekhandel Blokker
Heemstede – ‘Rijks, Mas-
ters of the Golden Age’ is een 
boek dat niet snel de bestsel-
lerlijst zal halen. Daarvoor is 
het unieke kunstobjectboek 
te groot, te zwaar en te prij-
zig. Maar voor 6.500 euro heb 
je wel iets bijzonder in huis, 
meer kunstwerk dan boek. 
De met zilver ingelegde cover 
bevat verder 450 pagina’s van 

hoog kwaliteit papier, meet 
70 x 50 x 9 cm en weegt 35 
kg en heeft een gelimiteerde 
oplage van 2500 exemplaren. 
Het boek komt met een spe-
ciaal ontworpen boekenta-
fel van Mangohout. Ontwer-
per en kunstenaar Marcel 
Wanders heeft  getracht onze  
fascinatie met de Meester-
werken van het Rijksmuse-

um te doorgronden. Met oog 
voor ieder detail wandel je 
door de eregalerij. Het hand-
gemaakte boek is een lust 
voor het oog en een must-
have voor de kunstliefhebber.                                                               
Eerder te zien bij ‘De We-
reld draait door’ is het boek 
nu tijdelijk te bewonderen bij 
boekhandel Blokker. De me-
dewerkers trekken graag de 
handschoentjes aan om de 
mensen in Heemstede een 
kijkje te gunnen, een niet te 
missen ervaring.                
Mirjam Goossens
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 april 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Inloopavond over nieuwe bomen 
Vrijheidsdreef
19 april tussen 19.30 uur en 21.00 uur
Een groot deel van de paardenkastanjes op de 
Vrijheidsdreef is in oktober 2015 gekapt vanwege 
kastanjeziekte. De gemeente wil graag nieuwe 
bomen planten. U kunt meedenken over welke 
bomen dat zouden kunnen zijn. Tot en met 3 mei 
2016 kunt u uw mening geven door een online 
enquête in te vullen op www.heemstede.nl of een 
papieren versie in het raadhuis. Wie een toelichting 
wil op de voorgestelde boomsoorten en op de 
enquête is van harte welkom op de inloopavond op 
19 april 2016 tussen 19.30 en 21.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis.

Met de enquête wil de gemeente inzicht krijgen 
in de wensen van de bewoners. De resultaten 
worden als inspraakreacties meegenomen bij de 
besluitvorming. De gemeente bepaalt na afweging 
van alle argumenten de uiteindelijke keuze. Via 
de enquête wordt ook de belangstelling voor het 
adopteren van een boom op de Vrijheidsdreef 
gepeild. De mogelijkheid een boom te adopteren is 
een voorstel van HBB, VVD en CDA.

Twee ontwerpen
Gekozen kan worden uit twee ontwerpen: ofwel vier 
rijen met dezelfde boomsoort (beuk of linde) ofwel 
de middelste twee rijen met dezelfde boom en 
diverse soorten aan de buitenzijde. Daarnaast kunt u 
een voorkeur voor de boomsoorten aangeven. 

Bijeenkomst overgang 
Alverna 14 april

In deze uitgave:
- Verwijdering fietsen
- Omgevingsvergunningen
- Vergadering gemeenteraad 
 op donderdag 21 april

Oranjefranje op Koningsdag
Traditioneel wordt aan het begin van 
Koningsdag de aubade gehouden. Dit jaar 
hebben we besloten het anders te doen. De 
belangstelling voor de aubade en het feit dat 
deze nationale feestdag in de schoolvakantie 
viel heeft gezorgd voor een afnemend aantal 
belangstellenden.

Dit jaar starten we in de middag met een 
speciale bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit 
Heemstede tussen 14.30 en 15.00 uur waar zij door 
de burgemeester worden toegesproken. Deze 
inmiddels gewaardeerde traditie willen wij graag 
blijven voortzetten.

Aansluitend zijn alle inwoners van harte 
uitgenodigd samen met de burgemeester het 
glas te heffen op de Koning. Deze openbare 
ontvangst genaamd ‘Oranjefranje’ duurt tot 16.00 
uur zodat iedereen zich vanaf dat moment kan 
storten op de andere feestelijkheden die in het 
kader van Koningsdag door de Stichting Nationale 
Feestdagen  in Heemstede georganiseerd worden. 
 
Uiteraard zullen wij nagaan of deze nieuwe opzet 
wordt gewaardeerd. Mocht u suggesties hebben 
dan zijn die van harte welkom.    

Kijk voor alle informatie over het 
programma tijdens Koningsdag 2016 
op www.heemstede.nl/koningsdag



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 154, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 36575, ontvangen 28 maart 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 36150, 
 ontvangen 15 maart 2016
- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 35590, 
 ontvangen 7 maart 2016
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
bovenstaande aanvragen de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Glipper Dreef 189 + 191, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 36150, ontvangen 15 maart 
2016. Belanghebbenden kunnen zienswijzen 
indienen. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 41, installatie op het dak, 

wabonummer 36689, verzonden 8 april 2016
- Sportparklaan 8, ontheffing voor het gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging), 
wabonummer 33150, verzonden 8 april 2016

- Bronsteeweg 2-6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 33507, verzonden 8 april 2016

- Nijverheidsweg 16, het plaatsen van een 
spandoekreclame, wabonummer 34874, 
verzonden 8 april 2016

- Cruquiusweg 39C, het plaatsen van 8 lichtmasten 
om het hoofdveld van de sportaccommodatie 
HBC, wabonummer 35475, verzonden 8 april 
2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 10, plaatsen reclameborden, 

spandoeken en vlaggen, wabonummer 34882, 
weigering omgevingsvergunning, verzonden 

 8 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bijeenkomst over spoorwegovergang Alverna
Donderdag 14 april om 20.00 uur
Op donderdag 14 april om 20.00 uur organiseert 
het college van B&W in het raadhuis in Heemstede 
een openbare bijeenkomst over de (nu afgesloten) 
spoorwegovergang bij de Laan van Alverna. 
ProRail heeft onderzoek gedaan naar diverse opties 
voor een veilige oversteek van het spoor bij Laan 
van Alverna en Leyduin. Tijdens de openbare 
bijeenkomst zal het college van B&W zijn voorlopige 
standpunt toelichten. ProRail is aanwezig om 
eventuele technische vragen te beantwoorden. De 
belanghebbende partijen (Fietsersbond, Wandelnet 

en bewonersvertegenwoordigingen) kunnen bij 
deze bijeenkomst hun reactie geven. Daarnaast 
wordt eenieder van harte uitgenodigd tijdens 
de bijeenkomst in de Burgerzaal mondeling zijn 
mening te geven over de onderzochte opties en 
alternatieven. 

Meer informatie over de spoorwegovergang Alverna 
en de diverse opties deze te beveiligen vindt u 
op www.heemstede.nl (Plannen en projecten > 
Spoorwegovergang Laan van Alverna).

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 april 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

19.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  vergoeding voor de aanschaf of reparatie 
  van een brommobiel (niet openbaar)

20.30 uur bezwaren tegen afwijzing en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit m.b.t. een 
  WOB-verzoek inzake het 
  Havendreef-project (openbaar)

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 21 april 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 21 april 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Huisvesten statushouders
- Vaststelling definitief ontwerp 

wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan

Hamerpunt
- Vaststellen duurzaamheidsjaarverslag 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Nieuwe regelgeving
Verlening beleid chronisch zieken en 
gehandicapten tot 1 juli 2016
Op 22 maart 2016 heeft het college de 
indieningstermijn voor aanvragen voor een 

tegemoetkoming in de extra kosten als gevolg 
van chronische ziekte of handicap (op grond van 
de Beleidsregels Minimabeleid) over het jaar 2015 
verlengd tot 1 juli 2016. 

Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.



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

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

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

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

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

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

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

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummers 11a 
t/m 11u
- Een bruine herenfiets, merk Raleigh, 
 met lege banden

Fietsenstalling Waterpark, zijde Van den Eijndekade
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, 
 zonder voorwiel
 
Fietsenstalling ter hoogte van Heemsteedse Dreef 34
- Een blauw/groene herenfiets, merk Altra, met 

lege banden
- Een bruine damesfiets, merk Peugeot, 
 met lege banden

Fietsenstalling ter hoogte van Wipperplein 37
- Een zwarte damesfiets, merk Hollandia Urban, 

met lege banden
- Een zwarte herenfiets, merk Ranspoor, 
 met lege banden en verbogen stuur

Fietsenstalling flat Blauwvink Overijssellaan
- Een wit/rode damesfiets, merk Maxwell, 
 met lege banden

- Een gele kinderfiets, merk CTB, 
 met lege banden en zadel stuk
- Een blauwe herenfiets, merk Kyoso, 
 met lege banden
- Een zwarte kinderfiets, merk Batavus, 
 met lege banden
- Een zwarte damesfiets, merk Sparta, 
 met lege band en slag in voorwiel

Fietsenstalling flat Groenling Overijssellaan
- Een blauwe damesfiets, merk Rental, 
 met lege banden
- Een groene herenfiets, merk Gazelle, 
 met lege banden

Fietsenstalling flat Geelgors Overijssellaan
- Een crème kinderfiets, merk Sturdy, 
 met lege banden
- Een zwarte damesfiets, merk Union, 
 met lege banden

Fietsenstalling ter hoogte van Kerklaan 1
- Een zwarte damesfiets, merk Popal, 
 met lege banden
- Een zwarte kinderfiets, merk Gazelle, met lege 

banden, losse ketting en verbogen bagagedrager

Fietsenstalling ter hoogte van Kerklaan 41
- Een zwarte damesfiets, merk onbekend, 
 met los spatbord en niet te openen slot

- Een blauwe damesfiets, merk Batavus, 
 met lege band
  
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rij technisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds 
in een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemeen telefoonnummer 14023.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
de artikelen 1.8 en 2.1, tweede lid onder l van 
het Activiteitenbesluit en/of artikel 4.5 van de 
Activiteitenregeling, maatwerkvoorschriften op 
aan Veiligheidsregio Kennemerland, gelegen 
aan Nijverheidsweg 42 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften gelden voor onbepaalde 
tijd en hebben betrekking op het afwijken van 
brandwerendheidseisen en het definiëren van het 
begrip werkvoorraad. 

Inzage
De beschikking ligt tijdens openingstijden van 14 
april tot 26 mei 2016 ter inzage bij Omgevingsdienst 
IJmond en in de publiekshal van het raadhuis.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 26 mei 2016 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur 
en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tevens ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur 
en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 
38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl
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