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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 €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

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

Exposities 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN 

do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

50 jaar oude sproei-installatie 
tennisbanen Merlenhove vervangen
Heemstede - Met een druk 
op de knop op een tablet 
stelde wethouder Sebasti-
aan Nieuwland afgelopen za-
terdag de nieuwe sproei-in-
stallatie van Tennisvereni-
ging Merlenhove in gebruik. 
Na zo’n 50 jaar werd de oude 
sproei-installatie dit voorjaar 
vervangen. Een investering 
die de gemeente Heemstede, 
als eigenaar van tennispark 
Groenendaal, voor haar reke-
ning nam.
Vóór de ingebruikname gaf 
Paul Barten, voorzitter van 
TV Merlenhove, de noodzaak 
aan van het vervangen van de 
oude sproei-installatie. Niet 
alleen de slijtage van buizen-
stelsel en sproeikoppen, maar 

ook de verouderde wijze van 
bediening maakte vervan-
ging nodig. De parkbeheer-
der Frithjof Hosselet kan nu 
via zijn tablet de installatie op 
afstand bedienen. Daarnaast 
kan per baan gesproeid wor-
den in plaats van per 4 banen. 
Handmatig sproeien in droge 
perioden is niet meer nodig 
en er is een betere waterver-
deling waardoor 30% minder 
water wordt verbruikt.
Wethouder Nieuwland ging in 
op het belang van sporten en 
het duurzaam onderhouden 
van sportaccommodaties. De 
gemeente heeft daarom van 
harte meegewerkt aan de re-
novatie van de sproei-instal-
latie.

De komst van wethouder 
Nieuwland werd afgesloten 
met een rondleiding in het 
heringerichte clubhuis. Sa-
men met binnenhuisarchitec-
te Muriel de Mooy heeft een 
enthousiaste groep leden, 
onder leiding van pachtster 
Mirjam Neervoort, gewerkt 
aan deze herinrichting. Niet 
alleen werden de wanden 
opnieuw gesaust, het meubi-
lair en de verlichting vervan-
gen maar ook werd buiten 
een grote overdekte patio ge-
creëerd.
De komst van de wethouder 
viel samen met de opening 
van het tennisseizoen waarna 
de competitie-teams de ba-
nen opgingen voor hun eer-
ste wedstrijden.

WWW.DEOOSTEINDE.NL

2e PAASDAG

OPEN!
VAN 10.00 - 17.00 UUR

In de week van 
Koningsdag

De Heemsteder 
voor één keer 

op vrijdag
Heemstede – In de week 
van Koningsdag verschijnt 
de Heemsteder op vrij-
dag 28 april. Door extre-
me drukte bij de uitgever 
en drukkerij kan de krant 
in die week niet op woens-
dag worden verspreid.

De deadline van de krant 
blijft gewoon op dinsdag 
12.00 uur.
Dus voor kopijschrijvers en 
adverteerders verandert 
de uiterste aanleverdag en 
tijdstip niet. Wel dus de dag 
van verspreiding: vrijdag 28 
april in plaats van woens-
dag 26 april.
Informatie: 023-8200170. 

Let u op dat alle aankondi-
gingen voor Koningsdag in 
de Heemsteder van woens-
dag 19 april worden opge-
nomen. U kunt inzenden 
tot dinsdag 18 april, 12.00 
uur. 

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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 DEZE WEEK IN DE KRANT

Lang leven 
de huid



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Goede Vrijdag 14 april 
19.30u. Goede Vrijdag
Spreker: dhr. J. Buurma
Zondag 16 april 10u. Pasen
Spreekster: mevr. Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

13 apr.-Witte Donder-
dag, Oude Kerk: 19.30u. 
ds. P.I.C. Terpstra, dienst v. 
Schrift en Tafel
14 apr.-Goede Vrijdag, Ou-
de Kerk: 19.30u. ds. A. Mo-
lendijk
Zaterdag 15 apr.-Paaswake
Oude Kerk: 22u. ds. A. Mo-
lendijk
Zondag 16 apr.-Eerste 
Paasdag, Oude Kerk, 10u.: 
ds. P.I.C. Terpstra, Crèche 
en Kinderkring. 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Goede vrijdag 14 april om 
19.30 uur, Ds. M van Duijn.
1e Paasdag
Zondag 16 april om 10.00 
uur, Ds. M van Duijn.
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Witte Donderdag: ds. Jo-
lien Nak-19.30u.Dienst v. 
Schrift en Tafel, m.m.v. Re-
gina Ederveen-harpiste.
Goede Vrijdag: ds. Jolien 
Nak-19.30u.
Stille Zaterdag: ds. A. v. 
Buuren-21u.
1e Paasdag:  JOOST-ds. Jo-
lien Nak. Kom in de kring 
en Jeugdviering.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

13 apr. Witte Donderdag 
19u. Euchv., kap.J-J v. Pe-
perstraten. Bavokoor.
14 apr. Goede Vrijdag, 15u. 
Kruisweg kap.J-J v. Peper-
straten. Dameskoor.
19u. viering, kap.J-J. van 
Peperstraten. Bavokoor.
Za. 15 apr. Paaszaterdag, 
21.30u. Euch.v., kap.J-J v. 
Peperstraten. In Between   .                   
Zo. 16 apr. Pasen, 10u. 
Euch.v., Past. J. Quadvlieg                      
Bavokoor.
Ma. 17 apr. 2e.Paasdag 
Geen viering.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout
Witte Donderdag, 13 apr. 
19.30u. viering Heilig 
Avondmaal. Mevr. Ds. J. 
van Werkhoven-Romeijn 
m.m.v. het Adventskoor 
o.l.v. Xandra Mizee
Goede Vrijdag, 14 apr. 
19.30u. Avondgebed.
Prof. Dr. M.A. Smalbrugge
Zondag 16 apr. 10u. 1e 
Paasdag Ds R. van den 
Beld (Baarn) m.m.v. het 
Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizee.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Zowel door de bouw (bouw-
tekening uit 1924) als door de 
familie Roest waren nr. 16 en 
18 aan elkaar verbonden. Jac. 
Roest en Zn. (electriciteitsbu-
reau) zat op nummer 18. 
Jac. Roest en Zn. had regel-
matig aardige aanbiedingen, 
te lezen in de advertenties 
van De Eerste Heemsteed-
se Courant. Op 2 mei 1930: 
De echte Amerikaanse Tuin-
slang, extra zwaar, 85 cent 
per meter. Op 5 juni 1931 
een ‘dankbetuiging aan da-
mes, die belangstelling toon-
den bij het demonstreren van 
een Kolma pan’. Op 28 febru-
ari 1932 werden wit geëmail-
leerde fornuizen met drie 
kookgaten aangeboden voor 

Zowel door de bouw (bouw-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (10)
de prijs van fl . 62,00. De ech-
te ‘Weck’ inmaakglazen, wie 
kent ze niet. Ze werden op 3 
juli 1936 aangeboden. Op 8 
juli 1937 de aanmelding ‘Au-
totocht Ouden van Dagen’ bij 
o.a. J. Roest. Op 3 maart 1938 
worden bijzondere stofzui-
gers aangeboden, nl. van het 
merk Jac. Roest en zoon voor 
fl . 47,50. Ook huurkoop was 
mogelijk. In november 1940 
werden ‘practische St. Nico-
laas Cadeau’s aangeboden: 
o.a. electrische ketels, com-
foren, strijkijzers, broodroos-
ters, enz.’. De familie Roest zat 
lang op de Raadhuisstraat. In 
het adressenboek van 1 janu-
ari 1951: J. Roest op nummer 
16 en buurman J.F. Roest op 

nummer 18. In 1963 woont J. 
Th. Van Riet op nummer 18, 
maar ook de fa. Roest wordt 
nog op dit adres vermeld in 
het toenmalige stratenboek. 
Op 1 januari 1971 adver-
teert Technisch Installatie-
bureau J. Th. Van Riet & Zo-
nen BV op nummer 18, ver-
der te zien op de toenfoto van 
het NHA uit 1981. Kappers-
zaak Monique Versluis zit er 

sinds 1 april 1915 tot heden, 
zoals te zien is op de nufo-
to van Harry Opheikens van 
10 april 2017. Daarvoor zaten 
hier o.a, Carmani honden- en 
kattenboetiek en Dis & De-
sign in het pand. Mocht u in-
formatie of beeldmateriaal 
over de Raadhuisstraat heb-
ben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 





Jason is een ‘je weet 
wel’ reu met een aan-
trekkelijk uiterlijk. Al 
is hij een stoere Staf-
ford, hij is vriende-
lijk en enthousiast ook 
naar mensen die hij niet 
kent. Jason is hier ge-
komen door een rela-
tiebreuk van zijn baas-
jes. Hij heeft al veel ge-
interesseerden op be-
zoek gehad, maar tot 
nu toe niet die éne 
waar hij op zit te wach-

ten die hem meeneemt naar huis. Hij is netjes op-
gevoed en kent een hele rits commando’s die hij 
graag opvolgt. Jason is sociaal naar mensen en 
gewend aan de omgang met oudere kinderen. Voor een 

spelletje met de bal is hij altijd te vinden. Te ac-
tief hoeft niet van Jason: naast de fiets lopen is 
niet zijn hobby. Hij maakt dan liever gebruik van 
het openbaar vervoer, waar hij zich keurig net-
jes weet te gedragen naar de medepassagiers. Ook met de 
baas mee in de auto is een plezier voor Jason. Hij gedraagt 
zich dan keurig netjes en rustig. Omdat Jason met een ande-
re hond in huis woonde moet het ‘alleen zijn’ worden opge-
bouwd. Jason is niet dol op honden die hij niet kent. Hij was 
alleen gewend om los te lopen in gebieden waar geen an-
dere honden liepen en luisterde dan prima. Ook is hij ge-
wend om met een muilkorf om te lopen. Zielig? Nee hoor: 
als Jason de muilkorf ziet betekent dat voor hem dat hij 
lekker gaat wandelen!
Wie geeft deze knappe man een nieuwe mand?

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

Wie houdt van Jason?

Heemstede weer een stapje dichterbij 
om energieneutraal te worden
Heemstede - Al een jaar of 
vier timmert de coöperatie 
Zon op Heemstede, als on-
derdeel van Zon op Neder-
land, flink aan de weg. Als 
een van de hoogtepunten in 
hun bestaan zijn zaterdag 8 
april zonnepanelen aange-
sloten op het elektriciteitnet. 
De panelen liggen op het dak 
van de stal van de biologi-
sche boerderij De Dinkelhoe-
ve aan de Cruquiusweg. Met 
de aangebrachte 272 pane-
len op het dak van de stal van 
boer Milatz groeit het aantal 
panelen van Zon op Heem-
stede in een klap tot onge-
veer 700 stuks.
Particulieren die geen ei-
gen dak hebben of een dak 
hebben op een ongeschik-
te locatie kunnen via Zon op 
Heemstede toch in het bezit 
komen van een of meerde-

re eigen panelen. De investe-
ring komt neer op ongeveer 
300 euro per paneel. Het be-
drag wordt in een jaar of acht 
terugverdiend met de leve-
ring van stroom aan ener-
giebedrijven, aldus Zon op 
Heemstede. Zon op Heem-
stede is een coöperatie zon-
der winstoogmerk waar de 
deelnemers zich kunnen in-
schrijven voor de aanschaf 
van panelen. Boer Milatz 
heeft zelf zeven panelen in 
zijn bezit, de overige zijn uit-
gegeven aan deelnemers. Er 
is intussen al een wachtlijst 
ontstaan. Vrijwel alle daar-
voor in aanmerking komende 
gemeentelijke daken zijn in-
tussen voorzien van panelen. 
Zon op Heemstede is opzoek 
naar nieuwe geschikte loca-
ties op bedrijfspanden. Daar 
zijn er in Heemstede genoeg 

van alleen moet de stap nog 
worden gezet om daken be-
schikbaar te stellen. De eige-
naren van panden profiteren 
door de stroom te gebruiken 
of terug te leveren aan het 
net. Wanneer de deelnemers 
investeren kost het de eige-
naar van het pand niets, ten-
zij hij zelf ook panelen aan-
schaft. Het eerste contact 
met Milatz ontstond in okto-
ber 2016. Nu, een half jaar la-
ter is alles geregeld, aange-

Wethouder Nieuwland (links) met boer Milatz (fotografie: Fons 
Langemeijer).

Een lange rij met panelen.

legd en werkend. Het was 
nog even puzzelen om de pa-
nelen zo te plaatsen dat er 
voldoende daglicht in de stal 
bleef komen. Stedin, de net-
beheerder, legde nieuwe ka-
bels aan.
Wethouder Nieuwland open-
de de installatie feestelijk. 
Hierdoor is Heemstede weer 
een stapje dichterbij geko-

men om op termijn energie-
neutraal te worden. Bedrijven 
die interesse hebben om hun 
dak te voorzien van zonnepa-
nelen kunnen zich aanmel-
den via www.zonopheemste-
de.nl Ook de particulier die 
een paneel(en) wil aanschaf-
fen kan zich aanmelden via 
de genoemde website.
Eric van Westerloo

Marco en Mandy Uitendaal 
blijven positieve ondernemers

Heemstede - De renovatie 
en het afsluiten van de He-
renweg heeft heel wat voe-
ten in aarde. Zeker voor on-
dernemers aan het deel van 
de weg dat op de schop is 
gegaan. De renovatie aan 
de Herenweg is al in januari 
dit jaar gestart en duurt nog 
steeds voort. Voor een aan-
tal dagen gaat de Herenweg 
zelfs geheel op slot. Marco en 
Mandy Uitendaal, uitbaters 
van familierestaurant De Ko-

nijnenberg, snappen dat het 
werk moet gebeuren en kij-
ken uit naar een mooie weg 
voor de deur, maar makkelijk 
is het niet! “We zijn 7 dagen 
per week geopend en zitten 
al maanden met een openge-
broken weg voor de deur en 
zijn moeilijk tot niet bereik-
baar voor gasten. 
Natuurlijk doen we er al-
les aan om onze gasten toch 
bij ons restaurant te krijgen 
door middel van allerlei leu-
ke acties en passend bij ons 
bedrijf, onze positiviteit te la-
ten zien!”
Ze blijven positief. (Gedeel-
de) afsluiting of niet: “We wil-
len vertellen dat we ondanks 
alle ongemak gewoon open 
zijn voor iedereen die komt 
wandelen of fietsen vanuit 
Bennebroek of Haarlem en 
het Groenendaalse Bos. Ook 
zullen er busjes rijden vanuit 
het afsluitpunt.
Om te vieren dat op donder-
dag 13 april een prachtig ver 
stuk asfalt voor de deur ligt 
bij De Konijnenberg en het 
restaurant in elk geval van-
uit Haarlem en Heemstede 
weer gewoon goed bereik-
baar is met spiksplinternieu-
we parkeerplaatsen, trakteert 
De Konijnenberg de gehe-
le donderdag iedere gast op 
een gratis pannenkoek met 
poedersuiker!

Donderdag gratis pannenkoek
met poedersuiker om ‘vers asfalt’
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Inwoners helpen bij opstellen 
profielschets nieuwe burgemeester
Heemstede - Nu burge-
meester Marianne Heere-
mans haar vertrek heeft aan-
gekondigd, moet de gemeen-
teraad op zoek naar een 
nieuwe burgemeester van 
Heemstede. De raad hoort 
daarbij graag de ideeën van 
inwoners, zodat de raad hier-
mee rekening kan houden bij 
het opstellen van de profiel-
schets. Wat voor burgemees-
ter moet het zijn? Inwoners 
kunnen hierop reageren en 
wel tot en met 19 april:

Dat kan online via:
www.heemstede.nl/nieuwe-
burgemeester of door in het 
raadhuis het kaartje in te vul-
len bij de publieksbalie.

Procedure 
De benoeming van een bur-
gemeester bestaat uit de vol-
gende stappen:
•  De gemeenteraad stelt een 

profielschets op voor een 
burgemeester die bij Heem-
stede past. Op basis van de 

profielschets stelt de Com-
missaris van de Koning de 
vacature open. De Commis-
saris van de Koning selec-
teert de geschikte kandida-
ten uit de sollicitaties.

•  De kandidaten voeren ge-
sprekken met de vertrou-
wenscommissie, die bestaat 
uit 6 raadsleden.

•  De vertrouwenscommis-
sie doet een voorstel aan 
de gemeenteraad voor de 
twee beste kandidaten. De 
gemeenteraad geeft zijn 1e 
en 2e voorkeur door aan de 
Commissaris van de Ko-
ning. De Commissaris van 
de Koning draagt een defi-
nitieve kandidaat voor aan 
de Koning.

•  De nieuwe burgemeester 
wordt benoemd door de 
Koning. De nieuwe burge-
meester wordt geïnstalleerd 
in de gemeenteraad.

De vergadering, waarin de 
profielschets wordt vastge-
steld is openbaar. De stappen 

daarna zijn geheim. Dat is in 
de wet geregeld. Het besluit 
van de raad voor de voor-
dracht van de beoogde bur-
gemeester wordt openbaar 
bekendgemaakt.
De installatie van de nieuwe 
burgemeester wordt half ja-
nuari 2018 verwacht.

Burgemeester Marianne Hee-
remans. Wie zal het ambt na 
haar vertrek gaan bekleden? 
Eerst een profielschets op-
stellen. Hiervoor vraagt de ge-
meente bijval van inwoners.

Nieuw bestuur voor Winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg
‘Versterken van aantrekkingskracht winkelcentrum 
voor zowel klanten als nieuwe ondernemers’

Heemstede - De Winkeliers-
vereniging Winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnen-
weg heeft een nieuw bestuur. 
Voorzitter Peter van Lim-
burg stelde zich na 4 jaar be-
stuurslidmaatschap niet her-
kiesbaar. Het bestuur zal de-
ze voorzitter met visie en uit-
stekende bestuurskwaliteiten 
zeker missen. “Het wordt tijd 
voor een nieuwe frisse wind”, 
aldus Van Limburg. Het be-
stuur heeft de voorzitter be-
dankt voor het op de kaart 
zetten van Winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
en voor de vele uren die hij, 
naast het besturen van zijn 
onderneming TravelXL, heeft 
ingezet voor WCH.
De voorzittershamer is over-
genomen door Willem van 
Dam van Chocolaterie Van 
Dam, al 16 jaar bestuurslid. 
Vele ondernemers, politici en 
klanten van het winkelcen-
trum kennen hem bovendien 
als enthousiast marktmees-
ter. Tijdens de ledenvergade-
ring van de WCH op 28 maart 
zijn twee nieuwe bestuurs-
leden officieel met applaus 
verwelkomd door de leden. 
Oud-ondernemer Henk Har-
mes van Van der Riet schoe-
nen (lid) en Ronald-Jan Pels 

(secretaris), zelfstandig ma-
nagementconsultant. Bei-
den draaiden al geruime tijd 
mee in het bestuur. Het be-
stuur van de WCH bestaat 
verder uit vice-voorzitter Hil-
de Slagter (Gall & Gall Heem-
stede), penningmeester Niels 
van der Mije (ING Bank) en 
overige leden Jessica Co-
lenbrander (More&More) en 
Barry de Boer (Tante Bep).

Gaat er iets veranderen?
Onder de nieuwe voorzitter 
zal het beleid van de vereni-
ging onverminderd gericht 
blijven op het versterken van 
de lokale en regionale aan-
trekkingskracht van het win-
kelcentrum voor zowel klan-
ten als ook voor nieuwe on-
dernemers, die zich hier wil-
len vestigen. Daarbij hoort 
een intensief en constructief 
overleg met de gemeente.
De afgelopen jaren heeft 
WCH intensief gepleit voor 
herinvoering van het twee-
richtingsverkeer aan de 
noordelijke Binnenweg. Zij 
zien dat nog steeds als de 
beste optie om de bereik-
baarheid te verbeteren en zo 
meer klanten uit de regio ten 
noorden en noordwesten van 
ons aan te trekken. Echter 
herinvoering van het twee-
richtingsverkeer blijkt poli-
tiek onhaalbaar. 
Daarom pleit de WCH ervoor 
dat het pakket maatregelen, 
dat nu in het collegevoorstel 
Uitvoeringsprogramma Visie 
Winkelcentrum Heemstede 
voorligt, als geheel doorgang 
vindt. Met alleen een bloem-
bak, een fietsbeugel en het 
verwijderen van afslagver-
boden maak je op den duur 
het winkelcentrum niet toe-
komstbestendig. De noor-
delijke Binnenweg krijgt een 
oppepper door bij de Binnen-
door een horecaplein te ma-
ken met een overkapping.
De WCH organiseert ook in 
2017 weer vele evenementen 
om lokaal en regionaal pu-

bliek naar de straat te trek-
ken. Binnenkort vinden de 
succesvolle Autoshow (zater-
dag 6 mei) en de Jaarmarkt 
(zondag 21 mei) plaats. Met 
de maandelijkse streek- en 
brocantemarkten, Beleef 
Heemstede, het cultureel 
feest met vooral veel Heem-
steedse muziek en dans. Op 
www.wch.nl  staan alle eve-
nementen genoemd.

Wat doet de vereniging?
Met een beperkt budget re-
gelt WCH een tiental publiek-
sevenementen, publiciteit en 
feestverlichting. Tevens voert 
zij regelmatig overleg met 
gemeenteambtenaren, wet-
houders en is aanwezig bij 
commissie- en raadsverga-
deringen om haar stem te la-
ten horen. Daarnaast verte-
genwoordigt WCH inmiddels 
ook een aantal vastgoedei-
genaren uit het centrum dus 
met vereende krachten wordt 
hard gewerkt aan de regio-
nale functie van ons centrum.
Dit neemt een enorme hoe-
veelheid tijd en energie van 
de bestuursleden in be-
slag. En dat allemaal naast 
het runnen van hun eigen 
winkel(s) of onderneming. 
Dat is pittig. Twee extra be-
stuursleden zijn dan ook van 
harte welkom! 
Naast het bestuurswerk zijn 
er ook diverse uitvoeringsta-
ken zoals onder meer stoep-
borden plaatsen, verwijderen 
en beplakken, het rondbren-
gen van posters, poststukken 
en informatie naar de leden 
verzorgen. Vrijwilligers die 
daarbij zouden willen helpen 
zijn ook meer dan welkom.
Een winkelcentrum is an-
no 2017 een kostbaar bezit 
in een dorp. Stel je voor dat 
zomaar de helft van de win-
kels weg is, leeg staat. Enke-
le dorpen verderop al zicht-
baar. Daar is te laat ingegre-
pen, te laat aangepast aan de 
wensen van de klanten nu. 
De winkeliers hier weten wat 
ze willen, zij staan klaar voor 
u, velen zelfs persoonlijk ach-
ter de toonbank. Bijna uniek 
in deze tijd, maar De Raad-
huisstraat& Binnenweg heeft 
het nog. Zo’n concept is niet 
te vinden op Internet.
Ton van den Brink

Peter van Limburg geeft de voorzittershamer door aan Willem 
van Dam.

Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdag-
middag 19 april geeft Cees 
Verkerke een powerpoint-
presentatie bij Vrouwen van 
Nu over zijn prachtige tuin 
in Heerhugowaard. Het is 
een landschapstuin van ruim 
10.000 m2. Alle zintuigen ont-
waken en staan op scherp als 
je zijn tuin bekijkt.
In een van de zomermaanden 
zal afdeling Heemstede van 

Vrouwen van Nu deze tuin 
ook bezoeken.
Locatie van de de presenta-
tie is: WIJ Heemstede, Heren-
weg 96. Aanvang: 14.00 uur. 
Niet-leden zijn ook welkom 
en betalen 2,50.

Informatie bij voorzitter Loes 
Oldersom, tel.023-5736750 of 
bij secretaris Marga van der 
Burg, tel. 023-5280340. Kijk 
ook op:
www.vrouwenvannu.nl
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“Ik kwam binnen en ben 
nooit meer weggegaan”
Heemstede – Een twaalfen-
eenhalfjarig jubileum bij een 
en dezelfde werkgever komt 
steeds minder vaak voor, ze-
ker als je nog zo jong bent als 
Bianca Geerlings. “Meestal 
hoor je dat van een wat ouder 
iemand”, lacht de 29-jarige 
jubilaris. Maar Bianca kwam 
in 2004 vers van school in 
dienst bij La Coupe Hairsty-
lers in Heemstede terecht en 
heeft het er nog steeds naar 
haar zin.
De Haarlemse was als kind 
al in de weer met het haar 
van de poppen en toen ze 
zag dat haar buurmeisje voor 
het kappersvak had geko-
zen, wilde zij het ook. Wat is 
de leukste kant van het vak? 
“Dat de klant blij en tevreden 
de deur uitgaat, daar haal ik 
mijn voldoening uit. En verder 
is het ook wel handig als je 
van mensen houdt. De band 
die je opbouwt met de vas-
te klanten is heel waardevol 
en soms ook wel heftig. Bij-
voorbeeld als iemand ern-
stig ziek wordt. Vroeger nam 
ik dat verdriet mee naar huis, 
maar inmiddels heb ik ge-
leerd daar beter mee om te 
gaan.” Bij La Coupe Hairsty-
lers in het winkelcentrum Te 
Winkelhof kreeg Bianca alle 
gelegenheid zich te ontplooi-
en met cursussen en aanvul-

lende opleidingen. Salonei-
genares Lucia en haar team 
dat verder bestaat uit Chan-
tal, Bodine en twee stagiaires 
vinden een goede sfeer en 
collegialiteit erg belangrijk. 
“Klanten merken het als het 
klopt onder elkaar”, vervolgt 
Bianca “en de kindermidda-
gen op woensdag- en don-
derdagmiddag zijn ook su-
pergezellig. De kinderen ken-
nen elkaar vaak al en voor de 
ouders is het lekker makke-
lijk afspreken voor een vas-
te prijs van 17,50 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar.” 
Een echte specialiteit heeft 
de kapster niet, maar in mo-
del knippen en föhnen is  nog 
altijd een echte passie, maar 
ook de hairstyling voor heren 
vormt een leuke afwisseling. 
“Het zijn toch weer andere 
gesprekken die je hebt met 
mannen”, vervolgt Bianca, die 
inmiddels al 12 jaar een stel 
vormt met haar Arjen. Op za-
terdag 15 april wordt het ju-
bileum in de kapsalon ge-
vierd samen met de klanten 
en haar collega’s. Gebak ver-
zekerd!

La Coupe Hairstylers is ge-
vestigd op Te Winkelhof 
29 in Heemstede. Tel. 023-
5472699.
Mirjam Goossens

“Het taboe van tweedehands 
kleding is wel verdwenen”
Heemstede – Wie op zoek 
is naar een leuk (uniek) ca-
deautje om weg te geven of 
om zelf te houden kan te-
genwoordig prima terecht 
bij een second hand sto-
re. BIENstore is zo’n winkel 
waar sieraden, woon acces-
soires en merkkleding een 
tweede kans krijgen. Nieuwe 
en gebruikte artikelen van 
hoge kwaliteit voor een frac-
tie van de adviesprijs hangen 
en liggen in de winkel aan de 
Haemstedelaan die sinds 2 
jaar gerund wordt door Sa-
bine (44). Voorheen heet-
te de winkel Santa Catarina, 
maar toen Sabine de zaak al-
leen verder voortzette, kwam 
er een ingrijpende verbou-
wing en een andere naam. 
Naast de BIEN-winkel is er 
een Bien jewelry lijn, een ei-
gen merk voor zelfgemaakte 
fijne sieraden en andere de-
signer labels. Sabine heeft 
een neus voor mooie spul-
letjes. “Iedereen kan kleding 
of items inbrengen, maar ik 
houd alleen het mooiste seg-
ment en de kleding moet bo-
vendien eigentijds zijn en in 
optima forma”, constateert 
Sabine. ”Meestal zie ik het al 
bij de eerste aanblik of ik het 
kan verkopen.” De artikelen 
worden vervolgens geprijsd 
en de inbrenger kan online 
zien of het artikel is verkocht. 
De eigenares speelt graag in 

op de trends en maakt bij-
voorbeeld ook sieraden op 
maat. “Die zijn al te koop voor 
10 euro en dan heb je wel 
iets unieks, maar daarnaast 
werk ik ook met echt goud.”                                                                                          
Sabine krijgt voldoening van 
dingen en mensen mooi ma-
ken: “Ik schijn er oog voor 
te hebben, of het nu gaat 
om kleding of om ande-
re producten. Als ik er blij 
van word koop ik het in, zo-
als nu de flessen olijfolie, 
maar ook sjaals, tassen, boe-
ken, kaarten en beauty pro-
ducten Er zit nog meer rek 
in, want ik wil buurtgeno-
ten betrekken bij activiteiten 
als workshops en dergelijke.”                                                                                          

De kleding van BIENstore is 
gericht op (jonge) vrouwen, 
verder meisjes-, jongens-  en 
babykleding. Kinderkledings-
amples van dure merk Bengh 
is momenteel volop te koop 
voor een fractie van de nor-
male prijs, een feest voor wie 
thuis een klein meisje heeft.                                                                                                                      
Sabine: “We hebben met de 
BIENstore gecreëerd wat ik 
voor ogen had: een gezelli-
ge plek om te snuffelen en 
op onze bank neer te ploffen 
met een kop koffie, om even 
bij te kletsen terwijl de kin-
deren zich vermaken in het 
speelhoekje. Wellicht ga je  
de deur uit met een leuk kle-
dingstuk of een origineel ca-
deautje.”                   
Info: BIENstore, Haemstede-
laan 2A, Heemstede. Tel. 023-
5297023. www.bienstore.nl.                                                                                                 
Mirjam Goossens

Op de foto links Sabine en rechts Ingrid.

Slow Food markt met gezonde en smakelijke 
streekproducten bij De Dinkelhoeve
Heemstede - Op  15 april 
komt er bij De Dinkelhoeve 
aan de Herenweg in Heem-
stede een Slow Food Markt 
met gezonde, duurzame en 
vooral lekkere streekproduc-
ten. Tot en met oktober tref je 
elke derde zaterdag van de 
maand kleine producenten 
uit de regio met bijvoorbeeld 
wijn, worst, olie, groenten, 
kaas en sappen. De Dinkel-
hoeve kende al een streek-
markt met kleine producen-
ten. Nieuw is dat de markt nu 
samen met Slow Food wordt 
georganiseerd. 
Karen Milatz van de Din-
kelhoeve vertelt: “Saskia, 
de voorzitter van Slow Food 
Haarlem komt al jaren bij ons 
in de winkel. En we zijn ook al 
jaren lid van Slow Food, om-
dat we dezelfde idealen de-
len. Goede, duurzame en eer-
lijke voeding. Toen hoorden 
we dat Slow Food een nieuwe 
locatie zocht voor een markt, 
ontstond het idee om een sa-
menwerking aan te gaan”.

Saskia Frederiks, voorzit-
ter voor de regio Haarlem 
en omgeving: “Slow Food is 
een wereldwijde beweging 
die zich inspant voor Good, 
Clean en Fair eten. Goed en 
lekker eten uit een duurzaam 
voedselsysteem met minima-
le impact op het milieu met 
een eerlijke prijs voor de pro-
ducent”. 
Bij de Dinkelhoeve is al een 
aantal jaar een streekmarkt 
met kleine producenten uit 
de regio. Voor deze klei-
ne ondernemers betekent 
de markt vaak een waar-
devol opstapje om te kun-
nen groeien. De samenwer-
king met Slow Food betekent 
dat de focus van de markt op 
voeding ligt. 
Op de markt zijn mooie pro-
ducten te vinden met een 
duidelijk verhaal over de her-
komst ervan. Zo vind je er bij-
voorbeeld Pim Lemmers, met 
zijn bijenkast en honing. En 
Hans Cordemeijer met verse 
en droge worsten; vader en 

dochter die uitsluitend met 
lokale boeren werken om 
precies te weten waar hun 
varkensvlees vandaan komt. 
Zo weten zij zeker dat hun 
producten worden gemaakt 
van vrije en goed gehouden 
dieren op de boerderij. An-
dere eerlijke producten op de 
markt zijn onder anderen gei-
ten- en koeienkaas, jam, har-
tige en zoete taarten, padde-
stoelen, groente en wijn. 

De locatie voor de markt is op 
het erf en in de oude stal van 
De Dinkelhoeve, een zuivel-
boerderij met onder meer bi-
ologische melk en boerenka-
zen. Het is een aantrekkelij-
ke locatie voor kinderen, vol-
wassenen en standhouders. 
Wat is er immers leuker dan 
een echte boerenmarkt bij de 
boer zelf? En voor kinderen 
en volwassenen is er ijs dat 
gemaakt is van de melk van 
De Dinkelhoeve zelf! Kom 
naar de markt tussen 12.00 
en 16.00 uur.

Vlooienmarkt
Heemstede - Maandag 
(Tweede Paasdag) 17 april 
wordt een grote rommel-
markt gehouden in  SportP-
laza Groenendaal aan de 
sportparklaan 16 te Heem-

stede. U kunt er terecht 
tussen 9.30 en 16.00 uur 
en de toegang bedraagt 
2,50. Kinderen onder bege-
leiding hebben gratis toe-
gang. Info: 0229-244739 of 
244649. Website:
www.mikki.nl.
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Veel om te 
vieren op de 
Hartekamp
Heemstede – Op dinsdag 4 
april is de vernieuwde boer-
derij van de Hartekamp 
Groep aan de Vossenlaan 2 
in Heemstede feestelijk ge-
opend. De boerderij is al ja-
ren een favoriete plek van cli-
enten en bezoekers maar vol-
deed niet meer aan de eisen 
die de wetgeving voorschrijft. 
Na een lange verbouwpe-
riode werd de opening een 
groot feest! Er kwamen ruim 
200 mensen op af.
De officiële openingshan-
deling werd uitgevoerd 
door wethouder Sebastiaan 
Nieuwland die voor de ge-
legenheid de ambtsketting 
droeg. Sebastiaan knipte sa-
men met Jan van Maris (cli-
ent die er al meer dan 35 jaar 
op de boerderij werkt) het 
lintje door. Er was veel om 
te vieren: de boerderij zelf is 
geheel vernieuwd met vier 
spiksplinternieuwe lokalen, 
een openkeuken, rustruim-

te, dierenkeuken, kleedruim-
te en douchegelegenheid! 
Er zijn nieuwe stallen bijge-
komen en de paardenstallen 
zijn gepimpt. Ten slotte heeft 
de Groendienst van de Har-
tekamp Groep, die het hele 
landgoed onderhouden, een 
nieuwe schuur gekregen. 
Hier is iedereen ontzettend 
blij mee. Met deze nieuwe in-
vesteringen kan de boerde-
rij, met inzet van vele vrijwilli-
gers, een zinvolle en plezieri-
ge dagbesteding beiden voor 
35 cliënten, waarbij mens en 
dier een goed bestaan heb-
ben. De Hartekamp Groep 

is trots op het resultaat en 
hoopt dat de boerderij de ko-
mende tijd ook door omwo-
nenden vaak bezocht wordt. 
Op deze manier ontstaan er 
leuke ontmoetingen tussen 
mensen met en mensen zon-
der een verstandelijke beper-
king. Er is ook een speciale 
week in het leven geroepen 
om deze speciale en mooie 
ontmoetingen te stimuleren: 
‘de Prokkelweek’.

Deze week vindt plaats van 
maandag 12 t/m zaterdag 17 
juni. Meer informatie op:
http://www.prokkel.nl/.

Heemstede - Het paastridu-
um is de periode die begint 
met de avondmis van Wit-
te Donderdag en loopt tot en 
met de vespers van paaszon-
dag. In deze periode wordt 
het lijden, de dood en de 
verrijzenis van Christus her-
dacht. Ook Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag maken deel 
uit van het paastriduüm. Dat 
wordt gevierd in de St.Bavo 
kerk aan de Herenweg en in 
de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaartkerk aan het Valkenbur-
gerplein. 

St.Bavo
Witte Donderdag 13 april, be-
gint om 19.00 uur met de Ne-
derlandstalige liederen door 
het Bavokoor. Aan het slot 
wordt het Ave Verum van 
W.A. Mozart gezongen. Er 
is tot 21.00 uur biechtgele-
genheid. Op Goede vrijdag 
14 april, begint de Kruisweg 
om 15.00 uur met zang van 
het dameskoor. Om 19.00 uur 
’s avonds is de Goede Vrij-

dag viering, waarin het Bavo-
koor Nederlandstalige liede-
ren zingt. In de Bavokerk is 
het gebruikelijk dat parochi-
anen op Goede Vrijdag zo-
wel bij de Kruisweg als bij 
de avondviering zelf bloe-
men mee kunnen brengen 
voor de Kruishulde. Deze 
bloemen zullen in de Paas-
versiering van de kerk wor-
den verwerkt. Op zaterdag 15 
april begint de Paaswake om 
21.30 uur met zang van het 
koor In Between dat  Neder-
landstalige liederen zingt, af-
gewisseld met Engelse liede-
ren en wordt afgesloten met 
het mooie lied U zij de Glo-
rie. Zondag 1e Paasdag is om 
10.00 uur de feestelijke Paas-
viering. Het Bavokoor zingt 
de mis in F. van Th.F. von la 
Hache. Traditiegetrouw wordt 
ook deze  viering afgesloten 
het lied U zij de Glorie. Diri-
gent van het Bavokoor is dhr. 
Rob Draijer, de organist is 
dhr. Wim Rijkhold Meesters. 
Dirigente van In Between is 

mevr. Nelly Geerlings, pianis-
te is mevr. Alina Konstantino-
va. Dirigente van het dames-
koor is mevr. Rie Meijer.

Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart 
Op Witte Donderdag, 13 april, 
zingt het koor de Kleine Ba-
rokmis van C. van Haperen, 
Deze viering begint om 19.00 
uur. Op Goede Vrijdag, 14 
april om 15.00 uur wordt de 
Kruisweg gebeden. ’s Avonds 
om 19.00 uur is de Goede 
Vrijdag viering, het OLVH-
koor zingt dan Latijn en Gre-
goriaans, o.a. twee choralen 
uit de Mattheuspassie, en het 
‘Ecce quomodo moritur jus-
tus’ van J. Gallus. De Paas-
wake, op 15 april begint om 
21.00 uur, tijdens deze viering 
voor en door jongeren zingt 
het koor Rejoice.
Op 1e Paasdag, 16 april, om 
10.00 uur een plechtige La-
tijnse Eucharistieviering, het 
OLVH-koor zingt de ‘Missa 
Festiva’ van A. Gretchaninoff 
met de wisselende Gregori-
aanse gezangen. Ook wordt 
het ‘Christus Resurrexit’ van 
M. Benedetto ten gehore ge-
bracht, deze viering wordt af-
gesloten met het ‘Halleluja’ 
van G.F. Händel. De celebran-
ten tijdens de Goede Week 
zijn pastoor Quadvlieg en ka-
pelaan Van Peperstraten. Het 
OLVH-koor staat onder lei-
ding van A. Broersen, het or-
gel wordt bespeeld door F.J. 
van Ittersum.
Ton van den Brink 

Groot debat bij Blokker over 
nepnieuws en manipulatie
Heemstede - Donderdag 13 
april gaan Marc Josten en 
Bert Wagendorp met elkaar 
in gesprek over Nepnieuws 
en manipulatie, om 20.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 139 in Heemstede.
Paus Franciscus die een 
stemadvies voor Trump zou 
hebben afgegeven, Alexan-
der Pechtold die in een de-
monstratie van Jihadi’s zou 
hebben meegelopen, Hil-
lary Clinton die lid zou zijn 
van een gewelddadig pedo-
seksueel netwerk... Hoe ern-
stig is het gesteld met het 
nepnieuws, wat voor invloed 
heeft het op de publieke opi-
nie en op de politieke besluit-
vomring? Hoe kunnen media, 

politiek en publiek - wij zelf 
dus - zich hiertegen wape-
nen? De meest actuele boe-
ken over dit onderwerp zijn 
die van de auteurs Bert Wa-
gendorp en Marc Josten. Sa-
men komen ze aanstaande 
donderdag naar Blokker.

Marc Josten en Bert Wagen-
dorp gaan met elkaar in ge-
sprek over Masser Brock en 
Weerwoord én de publieke 
opinie.
Juist nu de verkiezingen ach-
ter de rug zijn, nog steeds 
een interessant en actueel 
onderwerp.
Toegang bedraagt 5 euro en 
reserveren is gewenst: 023-
5282472.

Paas Tridiuüm in Heemstede

Overhandiging van het eerste 
exemplaar.

Ophalen met een voucher 
‘Gruffalo’ voor groepen 1 en 2
Heemstede - Vrijdag 7 april 
ging de actie ‘Geef mij maar 
een Prentenboek’ van start. 
De actie is speciaal voor leer-
lingen van groepen 1 en 2 
van de basisscholen. ‘Gruffa-
lo’ heet het actieboek.
Alle kinderen van groep 1 en 
groep 2 van de basisscho-
len in Heemstede ontvangen 
van de Gemeente uit naam 
van wethouder Sebastiaan 
Nieuwland een voucher om 
dit boek op te halen bij de 
Heemsteedse boekhandels 
(Bruna, de Pijp en boekhan-
del Blokker).
Met deze actie zegt de wet-
houder: “Het voorlezen van 
prentenboeken bevordert de 
taal- en leesvaardigheid en 
de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van het kind.”

‘Masterchef’ Marcus Polman 
signeert bij Chateaubriand
Heemstede - De Heem-
steedse culinair journalist 
(o.a. bekend als jurylid van 
het SBS6-programma ‘Mas-
terchef’) signeert op zater-
dag 15 april zijn nieuwste 
boek: Het Handboek voor de 
Perfecte Kip. In zijn boek be-
schrijft hij van boer tot bord 
wat er komt kijken bij het be-
reiden van een lekker kippe-
tje.
Tijdens de signeersessie legt 
hij de basics van het berei-
den van een goede kip uit. 
“Een superieur kippetje ma-
ken kent vele valkuilen”, weet 
Polman.
De kook-en signeersessie 
vindt plaats van 12.30 uur 

tot 17.00 uur bij slagerij Cha-
teaubriand, Binnenweg 163, 
Heemstede.

Taxatie zeldzame boeken
Heemstede - Taxateur en veilinghouder Arie Molendijk 
uit Rotterdam is vrijdag 21 april van 13.00 tot 17.00 uur in 
de Bibliotheek van Heemstede, Julianaplein 1 om oude 
en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor 
het publiek op hun waarde schatten. Taxatie kost vijf euro, 
ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Info: Antiqua-
riaat A.C. Molendijk: amolendijkboeken@outlook.com
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Op de website van de gemeente te vinden onder: Politiek 
en Organisatie; vergaderstukken & besluiten, van via kalen-
der ga naar vorige maand (maart) naar 22 maart; Verg. BW; 
Inventarisatie uitbreiding voorziening Indische Wijk; Bijlage: 
Inventarisatie parkeervoorziening Indische Wijk.
Mijn bevindingen n.a.v. de stukken:
Er zijn zeker 40 parkeerplaatsen te creëren door de be-
staande parkeerplaatsen effi ciënter te bestraten. En uitrit-
ten die grenzen aan parkeervakken te veranderen. De par-
keerplaatsen zouden aan de uiteinden recht bestraat moe-
ten worden ipv rond. En aansluiten tot boom, lantaarnpaal, 
verkeersbord, of uitrit, als dat een parkeerplaats oplevert 
(zie ‘rechte’ bestrating parkeer vakken in de Balistraat). Dan 
kunnen er opeens bijv. drie i.v.p. twee auto’s parkeren, of 
twee in plaats van 1. Ook de gele banden die de parkeervak-
ken markeren zouden (op verschillende plaatsen) kunnen 
worden vervangen door de zwarte bestrating net zo als de 
parkeervakken zelf. Dit levert op bepaalde plaatsen enor-
me winst op omdat mensen dan aansluitend aan de andere 
geparkeerde auto’s gaan parkeren. Parkeerplaatsen hoeven 
dus zeker niet ten koste te gaan van stoepen waar nu geen 
parkeervak in de buurt is. Hier kunnen de kinderen gewoon 
lekker blijven spelen. 
Parkeervakken maken daar waar nu ruimte is om elkaar 
te passeren (Drieherenlaan) moet blijven bestaan, ook de 
ruimte op de Cloosterweg. Parkeervakken die ten koste 
gaan van de verkeersveiligheid zijn niet wenselijk. 
Versmalling van wegen door het creëren van parkeervakken 
in de toch al krappe steeds drukker wordende Indische Wijk 
is niet nodig als er effi ciënt gekeken wordt naar de bestaan-
de parkeerplaatsen. 
Misschien wilt u ook eens om u heen kijken en ziet u moge-
lijkheden. Dan kunnen we ons een beetje voorbereiden met 
winst voor onze wijk. Succes bij het zoeken… (weer eens 
iets anders dan paaseieren!)
Yvonne Garrelts, Heemstede

Uitbreiding minimaal 40 
parkeerplaatsen Indische Buurt

Lezerspost
Heemstede - Afgelopen za-
terdag 8 april heeft de Ro-
tary Club Heemstede weer 
een mooie inzamelingsac-
tie gehouden voor de voed-
selbank Haarlem. Dit keer bij 
de Albert Heijn aan de Gro-
te Krocht in Zandvoort. Vele 
helpende handen van de Ro-
tary waren aanwezig om er 
een succes van te maken. En 
dat lukte! Aan het eind van 
de dag werden maar liefst 70 
volle kratten afgeleverd bij de 
Voedselbank. Wat een mooi 
resultaat! De Rotary Club is 
er erg tevreden over en dankt 
alle gulle gevers.

70 kratten ingezameld voor Voedselbank

HBC G1- WSV 30 G1: 4-0 

De klus is geklaard: Kampioen!
Heemstede - Vorig seizoen 
was G1 kampioen. Door ver-
schillende redenen bleef de 
automatische promotie naar 
de 2e klasse uit. Reden voor 
de coach en trainer bij de 
groep de druk op te voeren 
door te melden dat alleen 
een nieuw kampioenschap 
recht zou doen aan een lan-
ger verblijf in de 3e klasse. 
De boodschap werd opge-
pakt door het team. Met 8 
overwinningen in de najaars-
competitie werd HBC in de 
winterstop ingedeeld bij de 
sterkere teams van de ande-
re 3e klasse. We konden onze 
borst nat maken. In de trai-
ningen werden de accenten 
op combinaties en aanval-
lend voetballen gelegd. Het 
betaalde zich uit.
In de laatste wedstrijd van dit 
seizoen kwam het er op aan. 

Alleen bij winst zou het kam-
pioenschap een feit zijn. WSV 
30 G1 ging na de aftrap di-
rect in de aanval en HBC 
had het lastig. Het schot net 
langs de buitenkant van de 
paal was een serieuze waar-
schuwing. HBC begreep dat 
en nam het initiatief over. 
Zoals al een paar keer eer-
der maakte Gert-Jan de be-
vrijdende 1e goal. HBC zat in 
de wedstrijd. De verdediging, 
met dit keer Martijn centraal 
gefl ankeerd door Maarten en 
Liban, werd door keeper Se-
bastiaan steeds ingeschakeld 
voor de opbouw van achter-
uit. Het resulteerde nog voor 
rust in een 2-0 voorsprong 
door Arjen.
De coach had weinig toe te 
voegen, zodat HBC in de 2e 
helft doorging waar het ge-
bleven was, HBC sterker en 

WSV 30 dapper weerstand 
bieden. Niets was echter be-
stand tegen het sterke mid-
denveld. De combinaties 
van Jeroen, Frank, Thomas, 
Gert-Jan en Davy verrieden 
uren trainingsinzet. De aan-
vallende aspiraties van Ash-
win troffen helaas geen doel. 
Net als de pogingen van Rick 
(voor open doel!) en Arjen. 
Zenuwen? Gelukkig had Arj-
en nog twee keer wel de con-
trole zodat als eindstand 4-0 
genoteerd kon worden.

In de voorjaarscompetitie kon 
alleen Waterloo dezelfde cij-
fers overleggen. 9 keer win-
nen en 1 keer (van elkaar) 
verliezen. De doelpunten-
productie, en het voorkomen 
daarvan, was bij HBC echter 
zoveel beter dat dit de door-
slag gaf. 

Regio – In het tuincentrum 
op de Zandlaan, gemeen-
te Hillegom, is het in deze 
tijd fl ink druk. Iedereen wil 
zijn tuin in de voorjaarsbloe-
men hebben en kijkt alweer 
uit naar begroeiing straks in 
de zomer. Wat past waar in 

uw tuin en hoe kleden we het 
terras aan? Als u een bezoek-
je brengt deze week let dan 
ook nog even op de leuke 
Paas decoratie-artikelen, te 
schattig!  Meer info op: www.
deoosteinde.nl.

Op de Paas valreep: superleuke 
snuisterijtjes bij De Oosteinde

Heemstede – Heemstede is een groene gemeente met een 
grote diversiteit aan huizen in gezellige wijken met knusse 
lanen, mooie wegen en fi jne straten. Daarnaast is er aar-
dig wat water voor de afwisseling. Op talrijke plekjes is het 
mooi fotograferen en zo’n foto kan dan zomaar dienen als 
Schilders Inspiratie: de nieuwe rubriek van de Heemsteder. 
Ditmaal: een blik op de bloesem die over het voorste deel 
van de Blekersvaart hangt.              (Foto: Joke van der Zee)
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Modeshow bij Sefa: stuk voor stuk meesterwerkjes 
Zomerse kleuren, prints, creativiteit en bovenal allure

Heemstede - Laat mode maar aan he-
ren- en damesmode Sefa over. Afge-
lopen zondag vierde de modezaak aan 
de Zandvoortselaan haar vijfjarig be-
staan. Tijd om voor een wervelende da-
mesmodeshow, waar Kasim werkelijk 
alles uit de kast heeft gehaald om zijn 
veelzijdigheid en vakmanschap zo tref-
fend mogelijk weer te geven in zijn ei-
gen indrukwekkende creaties. Een vro-
lijke, maar gedistingeerde voorjaars- en 
zomercollectie. Kasim en zijn zoon Se-
fa kunnen echt toveren met prachti-
ge stoffen, frisse zomerse kleuren en 

prints. Een eigenzinnige collectie vol al-
lure: draagbaar, comfortabel, verfijnd en 
van een grote klasse. Dat is modezaak 
Sefa ten voeten uit. Ieder stuk was even 
liefdevol gemaakt in Kasims atelier met 
zijn eigen stijlvolle handtekening. En dat 
wist het publiek bij Sefa in de brede zin 
des woords te bekoren. De foto’s met al 
dit moois spreken boekdelen. 
Sefa heren- en damesmode is gevestigd 
aan de Zandvoortselaan 147 in Heem-
stede. Tel.: 0235476005, e-mail: sefa12h-
stede@live.nl.
Bart Jonker

Enquête GroenLinks, PvdA en 
HBB valt verkeerd bij winkeliers
Heemstede - Veertien da-
gen geleden namen Groen-
Links, PvdA en HBB het ini-
tiatief om winkeliers op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat 
naar hun mening te vragen 
omtrent de ontwikkelingen in 
deze straten.

Vanuit de gemeente ligt er 
een Winkelvisie, waarbij de 
vraag nooit volledig beant-
woord is of dit de mening is 
van alle winkeliers, alle be-
woners en alle andere be-
langhebbenden. De winke-
liers zijn vertegenwoordigd 
via hun vereniging WCH, 
maar niet alle winkeliers zijn 
hier lid van. Om de menin-
gen van winkeliers opnieuw 
te betrekken, besloten deze 
partijen alle winkeliers - lid of 
niet - te benaderen. Dat viel 
verkeerd bij de winkeliersver-
eniging (WCH). Via een mail-
tje aan alle winkeliers vroe-
gen zij om de enquête niet 
in te vullen. In hun mail ei-
sen de bij de WCH aange-
sloten winkeliers dat de in 
de winkelvisie voorgestelde 
maatregelen onverkort moe-
ten worden uitgevoerd. Het 
is een goed recht van politi-
ci om vragen te stellen als ze 
helderheid willen hebben in 
bepaalde kwesties. De hefti-
ge reactie van de winkeliers 
vraagt ook om een reactie. 
Voorzitter van de WCH Van 
Dam en secretaris Pels geven 
in een gesprek hun visie op 
de zaak. De mail, zo zeggen 
ze, was voor intern gebruik 
en het was niet de bedoeling 
dat die naar buiten zou ko-
men. Dat dit toch is gebeurd, 
betreurt WCH. “Wij hebben 
het afgelopen halfjaar de re-
latie met bestuur en poli-
tiek juist met open vizier her-
steld, nadat die relatie eerder 
flink was bekoeld. Wij stre-

ven samen met de gemeen-
te hetzelfde doel na, name-
lijk een vitale winkelstraat 
waar het goed toeven is in 
een goed ondernemerskli-
maat. Wij voelen de enquête 
als een mes in onze rug. Ons 
aanbod om in maart met de 
genoemde partijen aan ta-
fel te zitten en onze visie toe 
te lichten werd niet gehono-
reerd. Dat vinden wij jammer 
want dan was deze discussie 
niet ontstaan.” De oppositie-
partijen hebben alsnog het 
WCH-bestuur uitgenodigd 
om in gesprek te gaan. WCH 
heeft 110 leden (winkeliers) 
op een totaal van ongeveer 
150. “Inderdaad niet ieder-
een is lid maar de vereniging 
komt ook op voor de belan-
gen van niet-leden”, licht Pels 
toe. Ook de winkeliers zijn 
niet helemaal tevreden met 
de plannen voor de Binnen-
weg/Raadhuisstraat. Zo wil-
len zij in het noorden graag 
weer tweerichtingsverkeer. 
Over de Vomar zijn de me-
ningen verdeeld. De ene win-
kelier ziet het als een kans 
de ander als een bedreiging. 
“Wij zitten hier neutraal in”, 
zegt Pels. “In onze ogen is 
het huidige plan daarom se-
cond best.” 

Het college is gevraagd naar 
hun standpunt. In hun ant-
woord stelt zij dat het een 
zaak is tussen de winkeliers 
en de politiek. Het gemeen-
tebestuur heeft officieel geen 
kennis genomen van noch 
de enquête noch de reactie 
daarop van de winkeliers. De 
partijen lieten weten onge-
veer 91 formulieren te heb-
ben terugontvangen. Of daar 
nog interessante antwoorden 
op staan wordt nu door de 
partijen bekeken. 
Eric van Westerloo

Kasim (links) en zijn zoon Sefa (rechts) omringd door hun 
mannequins (foto’s: Bart Jonker Productions ©2017).

 
14   de Heemsteder  •  12 april 2017 



april 2017Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

MISS NATURAL, 
Vruchtbaarheid herstellen

Feesten
en beesten!

Lang leve
de huid!

Yael Adler

Mail en win 

één van de vijf  

After Party Packs

van DoctorPill.com Klik hier om de Lijf & Gezondheid
online te lezen!

april 2017Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

MISS NATURAL, 
Vruchtbaarheid herstellen

Feesten
en beesten!

Lang leve
de huid!

Yael Adler

Mail en win 

één van de vijf  

After Party Packs

van DoctorPill.com

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
http://www.lijfengezondheid.nl/bewegen/
http://www.lijfengezondheid.nl/voeding/
http://www.lijfengezondheid.nl/psyche/
http://www.lijfengezondheid.nl/medisch/
http://www.lijfengezondheid.nl/uiterlijk/
http://www.lijfengezondheid.nl/mailenwin/




Expositie werk Jan Makkes

‘In kleuren zal hij bij ons blijven’
Regio - Ook dit voorjaar is 
er rond Pasen en Pinksteren 
weer een kleurrijke exposi-
tie van de werken van kunst-
schilder Jan Makkes in zijn 
Museumboerderij aan Hof-
geesterweg 22a in Velser-
broek. De Paasexpositie is 
van zaterdag 8 april tot en 
met zondag 23 april. Vanaf 
Hemelvaartsdag 25 mei tot 
en met Tweede Pinksterdag 
5 juni is de Pinkstertentoon-
stelling. U kunt dan dagelijks 

tussen 11.00 en 18.00 uur de 
pittoreske boerderij gratis 
bezoeken.
Er is weer veel moeite gedaan 
om de mooiste werken van 
de in 1999 overleden kunst-
schilder bijeen te brengen. 
Van sfeervolle gouaches tot 
kleurrijke landschappen, zijn 
werk is van een enorme ver-
scheidenheid, kenmerkend 
voor de veelzijdige interes-
ses van Jan Makkes. Als ge-
lovig mens schilderde hij ka-

pellen en nonnen. Maar ook 
hield hij van de visserij en 
van bouwtechniek, winter-
landschappen en bloemwer-
ken. In Museumboerderij Jan 
Makkes krijgt men een goed 
overzicht van wat hij teken-
de en schilderde en waar hij 
zich mee bezig hield. Hij was 
geliefd bij de groten der aar-
den en is een van de weini-
ge buitenlanders die een ex-
positie had in de Manege van 
het Kremlin in Moskou.
In en rond de Museumboer-
derij is het nu even kleurrijk 
als op zijn schilderijen. Mo-
menteel is de grote tuin op 
zijn mooist en kan men er 
genieten van bloeiende strui-
ken en perkgoed, maar ook 
van de prachtig gerestau-
reerde kapelletjes en de eeu-
wenoude boerderij. Een aan-
tal tentoongestelde kunst-
werken is nog te koop. Het 
in eigen beheer uitgegeven 
boek ‘Jan Makkes, een ge-
dreven kunstenaar’ is alleen 
hier te koop.
Komt u met de auto, dan 
kunt u op loopafstand van de 
boerderij parkeren bij voet-
balclub VSV. Zie ook:
www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Unieke rondleiding door het park en nog veel meer
Fancy Fair Bosbeek op woensdag 19 april
Heemstede - Vorige week 
kon u in de Heemsteder le-
zen dat de bekende jaarlijkse 
Fancy Fair bij Woonzorgcen-
trum & verpleeghuis Bosbeek 
op woensdag 19 april plaats-
vindt. In hetzelfde kranten-
stuk stond onderaan de da-
tum van 20 april. Dat was on-
juist. De Fair vindt echt op 
woensdag 19 april plaats en 
belangstellenden zijn van 
harte welkom van 13.00 tot 
15.30 uur. Het adres is Glip-
per Dreef 209, naast wandel-
bos Groenendaal. Meer in-
formatie via 023–8929900. De 
toegang is overigens gratis.

Op de rommelmarkt kunt u 
uitgebreid rondsnuffelen. Er 
is een grote boekenkraam, 
veel speelgoed, mooie siera-
den en kakelverse bloemen. 
Ook zijn er religieuze artike-
len, kaarten, handwerk en 
een breed scala aan huis-
houdelijke spullen te koop. 
En doet u mee aan de loterij? 
Mooie prijzen te winnen, be-
schikbaar gesteld door loka-
le winkeliers.
Daarnaast krijgt u ook de ge-
legenheid om gebruik te ma-
ken van een unieke rondlei-

ding à 2,50 door het park van 
Bosbeek. Tijdstippen: 14.30 
en 15.30 uur. U kunt zich 
hiervoor minimaal 15 minu-
ten voor aanvang melden bij 
de receptie van Bosbeek.
Traditiegetrouw wordt in Bos-
beek een derde van de (net-
to)opbrengst aan een goed 
doel geschonken. Dit jaar 
gaat  een derde deel van 
de opbrengst naar de stich-
ting Nice 2 be Nice 4 Gam-
bia. Zij ondersteunen d.m.v. 
het sturen van hulpgoede-

ren, het bouwen van huizen 
t.b.v. noodlijdende gezinnen, 
het sponsoren van een voet-
balacademie maar ook is er 
aandacht voor persoonlijke 
en schrijnende situaties. De 
rest van de opbrengst krijgt 
een goede invulling voor het 
welzijn van Bosbeekbewo-
ners.

Meer weten over het goede 
doel, Stichting Nice 2 be Nice 
4 Gambia? 
www.nice2benice4gambia.nl.

Colinda Veldman van Loft 
Uitvaartbegeleiding.

Wat is de waarde van uw 
uitvaartpolis(sen)?

Heemstede - “Ik heb nog 
oude uitvaartpolissen lig-
gen, zijn die nog geldig?”, 
“Bestaat die verzekeraar 
nog wel?”, “Wat is de huidi-
ge waarde daarvan?”, “Ben 
ik wel voldoende verzekerd 
voor mijn uitvaart?” 

Zomaar een paar vra-
gen waarop vele mensen 
het antwoord niet weten. 
Maar wel willen weten. Bij 
Loft Uitvaartbegeleiding in 
Heemstede kunnen ze – als 
u dat wenst - het antwoord 
op al uw vragen voor u 
achterhalen. Ook de polis-
sen, waarvan de oorspron-
kelijke verzekeraar niet 
meer bestaat, kunnen na-
melijk nog geld waard zijn.
U hoeft dat dus niet zelf te 
doen. Het bespaart u een 
heleboel moeite om door 
het doolhof van verzeke-
ringsmaatschappijen te 
wandelen. En Loft doet het 
kosteloos voor u.
Waarom Loft Uitvaartbege-
leiding? Omdat zij de weg 
kennen bij de verzekerings-
maatschappijen en omdat 
u vrij bent om een keuze 
te maken voor iemand die 
dit voor u uitzoekt. Net zo-
als u ook vrij bent om zelf 
een uitvaartbegeleider te 
kiezen, ook al heeft u een 
uitvaartpolis bij een (grote) 
verzekeraar. 
Doen zij het uitzoekwerk 
voor u kosteloos? Ja en ze 

leggen de informatie voor u 
vast in het ‘Rustament’. Een 
bijzonder boekje waarin al-
lerlei persoonlijke informa-
tie kan worden vastgelegd.

Op woensdag 19 april or-
ganiseert Loft van 10.00 tot 
11.00 uur een gratis inloop-
spreekuur in de consisto-
rie van de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede. 
U kunt daar terecht met al 
uw vragen over uw (oude) 
polis(sen) en/of uitvaart-
mogelijkheden. Kom ken-
nismaken. Een kopje kof-
fie/thee staat voor u klaar.
Bent u op deze dag ver-
hinderd, maar wilt u toch 
graag informatie over uw 
huidige polis(sen) of ons 
Rustament?
Bel dan 06–20380224. 

Paasconcert Tweede Paasdag 
op Landgoed Groenendaal

Heemstede – In het kader van het 100-jarig bestaan 
organiseert Landgoed Groenendaal dit jaar op Tweede 
Paasdag (17 april) een Stabat Mater Paasconcert. Men 
kan van 16.00 tot en met 17.00 uur genieten van een mu-
zikale topuitvoering van ‘Het Pergolesi Ensemble’. Het 
concert vindt plaats in de Van Lennepzaal op Landgoed 
Groenendaal. Vanaf 15.30 uur zijn de deuren geopend en 
de entreekaarten zijn verkrijgbaar bij Landgoed Groenen-
daal voor 15,- euro.  Het is volgens Hein Uitendaal, de 
eigenaar van het Landgoed, de ideale gelegenheid voor 
Landgoed Groenendaal én haar gasten, om samen de 
lente te vieren.  Het Stabat Mater van G.B. Pergolesi is 
een van de bekendste hoogtepunten vanuit de Barok. Het 
fameuze Stabat Mater van Pergolesi is na de Mattheus 
passie het meest bekende paas oratorium, een weerga-
loos stuk muziek dat steeds weer tot tranen toe weet te 
ontroeren. Ook in deze versie voor twee vrouwenstem-
men met saxofoonkwartet slaagt het werk er in binnen 
het tijdsbestek van een uur een volkomen paasgevoel te 
geven. Om de middag/avond compleet te maken, kunnen 
aanwezigen voorafgaand of aansluitend genieten van uit-
gebreide lunch en of diner. Bij het tonen van de entree-
kaart krijgt u 7,50 korting p.p. op de lunch of diner. 
Kijk ook op de Facebookpagina of:
www.landgoedgroenendaal.nl.
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“Onzekerheid over route Herenweg”
Zeventigste Bloemencorso komt er aan
Heemstede - De optocht 
van het Bloemencorso van 
de bollenstreek vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 22 april en 
bestaat uit ongeveer twin-
tig praalwagens. Tevens zijn 

er ruim dertig met bloemen 
versierde luxe en bijzonde-
re wagens tijdens het corso. 

Heemstede - Zaterdag 22 
april zijn drie opmerkelijke 
talenten te beluisteren, bij 
‘Singer Songwriters’ in de 
Oude Kerk. Yorick van Nor-
den’s stem en sterke debuut-
album vielen op bij de Volks-
krant (****); Myriam West, 
Radio 2 Talent, was finalist 
van ‘Beste SingerSongwri-
ter van Nederland’ en Eliza-
beth Simonian, studeerde 
cum laude af op muziek aan 
Codarts in Rotterdam. Check 
op youtube en hoor het zelf: 
dit wordt een speciale avond.
Yorick van Norden begint 
eenvoudig rockend, maar 
sluipt dan knap richting het 
soort elegant wiegende lied-
jes waarop Harry Nilsson 
ooit patent had. Ook de la-
te Beatles en vroege Neil 
Young (Divide and Rule, met 
adembenemende gitaar) 
maken deel uit van het refe-
rentiekader, maar Van Nor-
den geeft er steeds een 
knappe eigen wending aan. 
Hij is goed thuis in de ba-
rokpop en psychedelica van, 
zeg 1968-1972. En hij heeft 
er ook precies de juiste stem 
met ingebouwde Lennon-
sneer voor.
Myriam West won met haar 
allereerste zelfgeschreven 
song The Gods Must Be Cra-
zy de competitie voor jong, 
creatief talent: Kunstbende, 
plus een platencontract bij 
Universal Music. Het num-
mer werd de titelsong voor 
de film ‘Ik omhels je Met 

Kiki Schippers (foto: Esmee 
Franken).

Kiki Schippers is alles behalve 
schattig in ‘Wie Kijkt!
Heemstede - ‘Schattig 
meisje’ denk je nog als je 
Kiki Schippers’ foto ziet…  
maar dan zit je ernaast! Vrij-
dagavond 21 april begint 
het gesodemieter in De Lui-
fel al met de allereerste zin 
van haar debuutvoorstelling: 
“Ik ben gedumpt na drieën-
half jaar!” Waarna ze verder 
gaat over dat wat iemand zou 
kunnen doen die haar vriend 
betrapt met een ander…  
Superieure wraak en meer… 
Dames en meiden, hier moe-
ten we heen, hier steken we 
wat van op. En we nemen on-
ze man mee, om naar elkaar 
te grijnzen bij haar schallen-
de openingslied, waarin de ex 
wordt verzekerd dat hij nooit 
van haar afkomt. Kijk nog 
eens naar die quasi onschul-
dige blik van de jonge caba-
retière. Zij is de schrijver van 
liedjes als: “Er zit nog zaad op 
de muur, ’t is van jou.” Schip-
pers laat zich mooi niet dum-
pen. Dit wordt smullen! 
Kiki Schippers won eind 2014 
de Publieksprijs èn de Per-
soonlijkheidsprijs – daar sta 

je straks niet meer van te kij-
ken - bij Cameretten. Wie 
Kijkt? is haar debuutvoor-
stelling. De voorstelling be-
gint om 20.15 uur en toe-
gang kost 17,50 euro. Kaar-
ten koopt u via www.podia-
heemstede.nl, aan de kassa 
van Theater De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of voor-
afgaand aan de voorstelling.  

Ook Heemstede wordt, zoals 
elk jaar, doorkruist. Altijd via 
de Herenweg. Dit jaar echter 
wordt deze weg gerenoveerd. 
Staat de route onder druk?
Routebestuurslid Jan Pijnac-
ker, die al ruim veertig jaar 
verbonden is aan het cor-
so vertelt dat het pijnpunt in 
de route de herinrichting van 
de Herenweg, fase 4, is. “Vol-
gens de aannemer wordt er in 
de week van 10 april geasfal-
teerd, maar we hebben hier 
nog geen duidelijkheid over. 
Het werk van de vierde en 
laatste fase bestaat in hoofd-
lijnen uit het vernieuwen van 
de asfaltlagen van de rijbaan, 
het vervangen van de tegel-
verharding op de fietspaden 
door asfalt tussen de Rijn-
laan en Bennebroek. Daar-
naast wordt nieuwe riolering 
aangebracht in het gedeel-
te tussen Prinsenlaan en de 
grens met Bennebroek. Een 
andere hobbel is wel in kan-
nen en kruiken. Onze nieu-
we rustplaats is bij recreatie- 
en attractiepark Linnaeushof. 
Voor de deelnemers wordt 
het aanpoten, want de nieu-
we rustplaats in Bennebroek 
betekent in plaats van vier 
uur, nog een half uur langer 
doorgaan zonder pauze”, al-
dus Pijnacker. 
Ontwerpers Esther en Pie-
ter van Waardenburg maken 
hun debuut en zij hebben 
een prachtig corso in de pijp-
lijn laat voorzitter van Bloe-
mencorso Bollenstreek Leo 

van der Zon weten. “Esther 
heeft alles getekend en Pie-
ter heeft het uitgevoerd. Bij-
zonder is de komst van een 
minister uit Maleisië om rond 
het corso allerlei afspraken te 
maken. Hetzelfde geldt voor 
China en volgend jaar Thai-
land. Zo krijgt het evenement 
én de streek steeds meer be-
kendheid. Zeer speciaal is 
ook het verzoek van Katie uit 
Houston. Haar laatste wens 
is om via Make-A-Wish het 
bloemencorso te bezoeken. 
Leuk is ook dat de Neder-
landsche Bank dit jaar van-
wege het nieuwe vijftig eu-
ro biljet met een geldwagen 
meerijdt en figuranten voort-
aan entertainers worden ge-
noemd. “We hebben het ge-
professionaliseerd en daarin 
veel slagen gemaakt. Alleen 
met een handje wuiven is er 
niet meer bij”, besluit Van der 
Zon. 
Het thema van 2017 is ‘Dutch 
Design’. De tweeëneenhal-
ve kilometer lange stoet ver-
trekt op corsodag in Noord-
wijk en heeft als eindpunt 
Haarlem. Volgens planning is 
het corso rond 19.55 uur bij 
de Herenweg ingang Groe-
nendaal. Op zondag 23 april 
zijn de wagens te bewon-
deren op de Gedempte Ou-
de Gracht en Nassaulaan in 
Haarlem. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de 
website www.bloemencorso- 
bollenstreek.nl. 
Erwin Brandt

1000 Armen’. Haar inspiratie 
haalt ze uit Amerika’s num-
mer één muziekstad New Or-
leans, waar ze een half jaar 
studeerde en werd opgeno-
men in de muziekscene. Ze 
stond met Jazzlegende Ellis 
Marsalis op het podium. De 
stad kroop haar onder haar 
huid en dat hoor je terug 
op haar debuut-album From 
Now On (2014).
Elizabeth Simonian weet 
Scandinavische afstandelijk-
heid op een spannende ma-
nier te combineren met een 
mediterraan temperament. 
Dat maakt de op Cyprus uit 
een Zweeds-Noorse moeder 
geboren Simonian een intri-

gerende zangeres. Inmiddels 
woont ze in Rotterdam. Het 
zal je dan ook niet verbazen 
dat in haar composities aller-
lei invloeden samenkomen. 
Sommige teksten spelen zich 
dichtbij huis af, maar met 
hetzelfde gemak zingt ze op 
een metafysisch niveau over 
menselijke existentie. Haar 
CD: Moonility is niets minder 
dan betoverend! Het concert 
begint om 20.15 uur en toe-
gang bedraagt 19,50 euro. 
Kaarten koopt u via:
www.podiaheemstede.nl, aan 
de kassa van Theater De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Singer Songwriters: drie bijzondere talenten in 
de Oude Kerk

Corsobestuur en ontwerpers.
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De bowlingkampioenen voor het dubbel event heren: Johnny 
Spil (links) en Jeffrey van de Wakker (rechts).

Jeffrey van de Wakker pakt winst in 
dubbel event op NK Bowlen
Heemstede – Heemstedenaar Jeffrey van 
de Wakker nam afgelopen weekend deel 
aan het Nederlands Kampioenschap Bow-
len in Scheveningen. Het bowlingtalent wist 
in de single event niet in de top door te drin-
gen en behaalde de zevende plaats. Daar-
entegen leverde Jeffrey in het dubbel event 

echter een topprestatie en wist met zijn 
dubbelpartner Johnny Spil wel de winst te 
pakken. Samen met Johnny Spil vormt Jef-
frey van de Wakker de Nederlandse verte-
genwoordiging op de World Games in Polen, 
die eind juli worden gehouden. 
Bart Jonker

3 doorstromers en een regio-
kampioene turnen HBC Gymnastics
Heemstede - Op zondag 9 
april mochten de meisjes van 
de keuze oefenstof de pres-
taties waarmaken. Ires begon 
bij de balk, maar dit ging niet 
goed. Al bij de opsprong ging 
het mis en ook tijdens de oe-
fening ging ze er 2 x van-
af. Hierdoor waren alle kan-
sen op doorstroming verke-
ken, maar ze kon zichzelf wel 
goed herpakken op de vol-
gende toestellen. Ze maak-
te een hele mooie ½ in ½ uit 
over de pegasus wat een 2e 
score opleverde en met een 
10.75 op brug kan ze ook 
heel tevreden zijn. Zoe begon 
met een hele mooie brugoe-
fening; een 11.20 op het sco-
rebord. Bij haar sprong had 
ze zelfs het 2e hoogste cijfer. 
Helaas ging ook zij bij de balk 
er voortijdig 2 x vanaf, waar-
door ze op een 21e plaats 
kwam te staan en net niet 
door is naar de districtsfinale.
In de tweede wedstrijd de 

drie toppers van de dag. 
Bij de sprong deed Marjo-
lein een ½ in, 1/1 uit en ze 
stond! De jury beoordeelde 
dit met de hoogste score; een 
11.70. Bij de brug kreeg Eva 
de hoogste score door net 
iets strakker te turnen met 
een 11.95 op het scorebord. 
Bij de balk werd de oefening 
van Laura erg gewaardeerd, 

met haar lenigheid in de oe-
fening verwerkt kreeg ze een 
12.10. Alle drie een foutlo-
ze wedstrijd waardoor Eva 
kampioen werd van de regio  
en Marjolein de 4de plaats 
in ontvangst mocht nemen. 
En ook Laura mag met haar 
16de plaats door naar de dis-
trictsfinale.
In de derde wedstrijd begon-
nen Christa en Mirre op de 
vloer. De vloeroefening van 
Mirre werd afgewaardeerd 
in haar sprongserie; hierdoor 
een domper op de uitslag van 
een 9.00. Bij de brug liet Mir-
re een hele mooie oefening 
zien, wat gewaardeerd werd 
met het 2 na hoogste cijfer; 
een 10,95. Bij de balk mis-
sen ze allebei de eis van een 
spagaatsprong en bij Chris-
ta kwam haar bruggetje niet 
tot stand op de balk en Mirre 
viel er ook af na de radslag, 
waardoor dit de laatste wed-
strijd van het seizoen was. 

Regiofinale D1 en D2 voor HBC Gymnastics
Heemstede - Zaterdag 8 
april vonden de regiokam-
pioenschappen plaats. Hier 
waren de beste meisjes voor 
geselecteerd vanuit de Fina-
le Zuid in Beverwijk. Vanuit 
een grotere regio kwamen de 
beste meisjes in de verplich-
te oefenstof tegen elkaar uit.
In de eerste wedstrijd de in-
stappers; voor HBC Gymnas-
tics Amber. Zij begon op de 
balk met een hele mooie sta-
biele oefening met een kop-
rol en handstand tot stand op 
de balk. Ook  met een mooie 
sprong (3de hoogste cijfer) 
en een brugoefening van 
een 13.50 had ze niet genoeg 
punten voor doorstroming 
naar de districtsfinale. 
In de derde wedstrijd moch-
ten Anne en Lente turnen. 
Lente begon op de balk; he-
laas viel ze hier hard op de 
balk na een loopsprong. Ge-
lukkig kon ze zichzelf wel 
heel goed herpakken en 
haar oefening afmaken. Ver-

der turnde ze haar oefenin-
gen goed, maar waren de te-
genstanders een stapje be-
ter. In baan 1 bij de D1 turn-
de Anne. Bij de balk ging het 
na haar tweede radslag mis, 
ze kon haar voet niet plaat-
sen, waardoor er geen strek-
sprong meer volgde. Ge-
lukkig kon ze wel een goe-

de overslag maken over de 
kast en lukte haar brugoe-
fening wel goed. Maar ook 
voor haar helaas geen ver-
volgwedstrijd.
In de derde wedstrijd nog 2 
jeugdmeisjes in de D2; Emilie 
en Fleur. Ze begonnen bij de 
brug. Hier maakte Fleur gelijk 
al indruk met een hele mooie 
salto. Hierna de balk, waar 
het bij Fleur iets minder ging; 
2 keer tussentijds van de balk 
gesprongen. Bij de vloer aan-
gekomen was het de beurt 
voor Emilie om haar lenig-
heid te laten zien; een 14.05 
op het score bord! Bij de 
sprong kwam Fleur weer wat 
hoger uit met haar overslag. 
Emilie op een 18de plaats en 
Fleur 20ste. 

Alle meiden hebben hun 
kunnen laten zien. De ver-
eniging is trots dat ze bij de 
regiofinale mochten turnen, 
maar alle 5 zijn ze helaas niet 
door naar de districtsfinale.

Honkbal
Laatste inning wordt
RCH-Pinguïns opnieuw fataal
Heemstede - De laatste keer 
dat RCH een toernooi ter 
voorbereiding op het nieuwe 
seizoen won was het Ensche-
dese Mastenbroektoernooi 
in 2014. Vorig weekend liet 
de Racing het Haagse Storks 
met een gelijkspel ontsnap-
pen waar winst noodzakelijk 
was, het afgelopen weekend 
zou een gelijkspel voldoen-
de zijn geweest voor de toer-
nooizege in de Haarlem Se-
ries, maar werd het een nip-
te nederlaag tegen het orga-
niserende OG.
Met overwinningen op 
Sparks (5-4) en  Kinheim (7-
2) op zaterdag mocht RCH 
in de finale op zondag aan-
treden tegen OG, dat eerder 
met 2-2 gelijk had gespeeld 
tegen Kinheim en met 8-1 
had gewonnen van Sparks.
De finale tegen OG was van 
begin tot eind spannend. Na-
dat RCH in de 2e inning bij 
volle honken verzuimd had 
te scoren, was het een slag-
beurt later wel raak. Ope-
ningsslagman Rick Nansink 
sloeg zich naar het 1e honk 
en op de hit and run groun-

der van Daan Groenewoud, 
uitgemaakt door een aan-
gooi 5 naar 3, spurtte Rick op 
volle snelheid door naar het 
3e honk, waar vanaf hij la-
ter op een honkslag van Joey 
Kuysten kon scoren. Maar in 
de 4e Haarlemse slagbeurt 
kwam starting pitcher Dion 
Steyl voor het eerst in de pro-
blemen toen zijn infield bij 2 
man op de honken en 1  uit 
een dubbelspel miste en ver-
volgens 2 x 4 wijd tot de 1-1 
leidde. Met die stand ging 
de 6e en laatste inning van 
start, waarin RCH als eerste 
aan slag kwam, niet scoorde 
en de 1-1 moest vasthouden 
voor de toernooizege. Maar 
reliever Lars Broersen zag, 
mede door een veldfout, bij 2 
man uit, de honken vollopen, 
waarna een honkslag van 2e 
honkman Inoue het pleit met 
2-1 in het voordeel van OG 
beslechtte. 
Komend weekend start de 
competitie voor RCH met de 
dubbel tegen Storks, zater-
dag in Den Haag, zondag om 
14.00 uur thuis op het Heem-
steedse Sportpark.

Rick Nansink bereikt voor RCH het 3e honk en zal later 1-0 
scoren.

©Wiz-Art-Productions
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Oudezijds Voorburgwal.

Zicht op 
de stad van 
Wim Tromp
Regio - De komende we-
ken exposeert Wim Tromp uit 
Haarlem zijn aquarellen van 
stadsgezichten in de sfeer-
rijke expositieruimte van De 
Waag aan het Spaarne te 
Haarlem. Een bewuste keu-
ze van de beeldend kunste-
naar: geen landschappen of 
industriële complexen maar 
een afgebakend terrein met 
als thema: “Zicht op de Stad”. 
Letterlijk soms in bepaalde 
werken waar te nemen, zoals 
in een overzicht van Haar-
lem vanaf het dak van par-
keergarage de Kamp. Tromp 
toont straatbeelden en stads-
gezichten van o.m. Haarlem 
en Amsterdam die sfeerrijk 
en kleurrijk genoemd kun-
nen worden. Een schril con-
trast met de beelden van  

Aleppo waarbij het skelet van 
een stad op realistische wijze 
zichtbaar wordt.
Voor Wim Tromp vormt de 
zichtbare wereld om ons 
heen weliswaar een onuit-
puttelijke inspiratiebron maar 
als ultieme uitdaging ziet hij 
zelf het abstraheren van deze 
beelden. Als een soort ont-
dekkingstocht, zoals hij met 
nadruk  beklemtoont. Het ab-
straheren wordt in de kunst 
omschreven als van een her-
kenbaar figuratief beeld een 
minder herkenbaar of zelfs 
non figuratief beeld te ma-
ken. Oftewel middels een be-
perking tot de kern van het 
beeld te komen, hetgeen 
Tromp treffend is gelukt. In 
het gehele proces van aqua-
relleren waarbij vanuit het 
licht naar het donker wordt 
gewerkt legt hij op geraffi-
neerde wijze de juiste kleur 
en lichtaccenten.  Wim Tromp 
vond vooral inspiratie in het 
werken in de natuur in Dren-
the en tijdens zeiltochten in 
het Waddengebied. Plekken 

waar hij  z’n werk een ge-
heel eigen vorm kon geven. 
De tentoonstelling “Zicht op 
de Stad” is tot en met zon-
dag 16 april te bezichtigen in 
Galerie De Waag  Spaarne 30 
te Haarlem. (openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur). Zie ver-
der: www.wimtromp.nl,
www.kzod.nl en
www.facebook.com.

Waarneming 6.841 vogelsoorten in 40 landen
Regio - Arjan Dwarshuis, de 
man van het recordjaar vo-
gels kijken, vertelt op dins-
dag 18 april in Hotel Haarlem 

over zijn duizelingwekken-
de ‘Big Year’. In 2016 heeft 
hij 6.841 vogelsoorten waar-
genomen, waarmee hij het 
wereldrecord van de Ameri-
kaan Noah Strycker verbrak. 
Tijdens een reis van 366 da-
gen door 40 landen zamel-
de hij geld in voor het Birdlife 
Preventing Extinctions Pro-
gramme. Dit is een bescher-
mingsprogramma voor de 
500 meest bedreigde vogel-
soorten ter wereld.
De Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland organiseert 
de komst van Dwarshuis. In 
het eerste deel van de le-
zing vertelt hij over wat hem 
heeft doen besluiten om aan 
dit avontuur te beginnen. Hij 
neemt de toehoorders mee 

op het duizelingwekkende 
avontuur door maar liefst 40 
verschillende landen. Aan de 
hand van een aantal hoog-
te- en dieptepunten kan wor-
den ervaren hoe een Big Year 

precies in zijn werk gaat. Ui-
teraard zullen deze verhalen 
worden versterkt met specta-
culaire foto’s en filmpjes. De 
lezing begint om 20.00 uur, 
terwijl de zaal opent om 19.30 

uur. Hotel Haarlem vindt u 
aan de Toekanweg 2 in Haar-
lem.
Bijdrage is 5,- euro incl kop 
koffie/thee (leden Vogel-
werkgroep Zuid-Kennemer-
land gratis). Aanmelden is 
niet nodig.
Nadere informatie: activitei-
tencommissie@vwgzkl.nlArjan Dwarshuis.

Regio – De Haarlemse Dicht-
lijn biedt op Hemelvaartsdag 
25 mei opnieuw een feest 
aan poëzie volgens de suc-
cesvolle formule van de af-
gelopen jaren. Op zes po-
dia dragen dichters voor uit 
eigen werk. De grote varië-
teit aan voordrachten maakt 
het festival toegankelijk voor 
een breed publiek. VSB-Poë-
zieprijswinnares Hannah van 
Binsbergen verricht om 12.00 
uur de opening in de Waal-
se Kerk, wethouder Jur Bot-
ter neemt het eerste exem-
plaar van de festivalbundel in 
ontvangst. Dichters kunnen 
zich nog aanmelden.

De formule met parallelle 
programma’s heeft zich de 
afgelopen jaren bewezen. 
Bezoekers krijgen een geva-
rieerd programma met poëzie 
in drie rondes van maximaal 
tien dichters.

Elk programma wordt des-
kundig geleid door een gast-
heer/vrouw die de dich-
ters aanmoedigt en het pu-
bliek uitnodigt om van het 
taalspel te genieten. De po-
dia zijn te vinden bij de Waal-
se Kerk, hotel-restaurant 
Stempels, café Koops, taver-
ne De Waag, brasserie Tour 
de France en Kunst Centrum 
Haarlem.

De gastheren/vrouwen die 
deze editie presenteren zijn 
Marja Moors van Dreaming-
Together, dichter & perfor-
mer P.M. Delèfre, muzikant 
& zanger/tekstschrijver Fons 
Stam, Bert Vissers (met kom-
panen) van de Nederlands-
talige band Bender, Stichting 
Koresteijn, organisator van 
projecten waarin de discipli-
nes klank, woord en beeld 
samengebracht worden, en 
Wilma Vermunt, freelancer 
op het gebied van teksten en 
projecten.

Bij de opening wordt ook de 
festivalbundel gepresenteerd 
en het eerste exemplaar er-
van overhandigd aan wet-
houder Jur Botter. Thema dit 
jaar is ‘Licht tuurt schichtig’, 
een regel uit het gedicht van 
Angela Lanser dat in de vo-
rige editie is gepubliceerd. 
Wie de bundel koopt, heeft 
niet alleen een mooie herin-
nering, maar draagt ook een 
belangrijk financieel steentje 
bij aan het in stand houden 
van dit unieke, gratis toegan-
kelijke, poëziefestival.

Na de opening zijn er drie 
rondes: om 13.15 uur, 14.25 
uur en 15.35 uur. Eric J 
Coolen exposeert op Hemel-
vaartsdag en in de aanloop 
daar naar toe in het Kunst 
Centrum Haarlem met teke-
ningen van gedichten uit de 
festivalbundel.

Er is nog plek voor dichters 
die mee willen doen, maar 
wees er snel bij. Met de 100e 
deelnemer wordt de inschrij-
vingstermijn gesloten. Infor-
matie over deelname en over 
het programma zijn te vinden 
op de website van de Haar-
lemse Dichtlijn:
www.haarlemsedichtlijn.nl.

Nog ruimte in deelnemersveld Haarlemse Dichtlijn

Meisjestoernooi HFC
Regio - Het ‘Girls Forever Paastoernooi’ vindt weer plaats 
bij de Koninklijke Haarlemsche Footballclub (HFC) in 
Haarlem-Zuid.
Dit gebeurt zondag 16 april. 240 meisjes uit de regio 
Haarlem en Amsterdam doen mee. Om 12.00 uur wordt 
het toernooi geopend met een vlaggenparade en spette-
rende warming-up.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Koningsdag in de Bomenbuurt
Heemstede - Koningsdag 
27 april wordt extra gezel-
lig in de Iepenlaan (Bomen-
buurt) te Heemstede.

Het wordt heel gezellig met 
muziek en jamsessions. Ie-
dereen is van harte welkom 
van 13.00 tot 19.00 uur wan-
neer Rudolf Kreuger (zan-
ger, toetsenist en trompet-
tist) ervoor zorgt dat het pu-
bliek gaat swingen, zingen 
en springen!

Windows Live Mail verdwijnt, wat nu?
Heemstede - Veel mensen gebruiken het 
e-mailprogramma ‘Windows Live Mail’. Nu 
Microsoft het programma niet meer onder-
steunt is het gebruik onveilig. Wat zijn alter-
natieven? Tijdens de Open Inloop op dins-
dag 18 april in De Luifel geeft Wim Hoes, 

vrijwilliger bij SeniorWeb Haarlem hierover 
een presentatie.
Belangstellenden zijn welkom aan de He-
renweg 96, Heemstede van 10.00 tot 12.00 
uur. Neem uw eigen computer mee. Gratis 
toegang, aanmelden is niet nodig.

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar 
Met Botje Bij op zoek naar de Gruffalo
Heemstede - Botje Bij is 
een schattig robotje, maar hij 
moet eerst geprogrammeerd 
worden om zijn weg te vin-
den in het bos. Botje Bij gaat 
op zoek naar de Gruffalo. 
De Gruffalo? Wat is dat voor 
beest? Dat weet alleen Muis. 
Kom je Botje Bij helpen? Bot-
je Bij is op woensdag 12 april 
(aanvang 15.30 uur) in de Bi-
bliotheek Heemstede (Juli-
anaplein 1 en op woensdag 
19 april (aanvang 14.30 uur) 
in de Bibliotheek Bennebroek 
(Kerklaan 6). De toegang is 
gratis. Meld je snel aan via 
www.bibliotheekzuidkenne-

merland.nl als je erbij wilt 
zijn.
Eerst wordt er gezellig naar 
het verhaal van de Gruffalo 
geluisterd. Daarna gaan de 
kinderen aan de slag met het 
programmeren van Botje Bij. 

Want hij moet zijn weg vin-
den in een heel groot bos. Op 
zoek naar de Gruffalo. On-
derweg komt Botje Bij na-
tuurlijk allerlei hindernissen 
en opdrachten tegen. Bot-
je Bij is een Bee-Bot. Dit is 
een programmeerbare robot 
waarmee kinderen zelf een 
bepaalde route kunnen uit-
stippelen, instellen en door-
lopen. Tot slot gaat elk kind 
met het cadeauboekje van de 
Gruffalo naar huis. Zolang de 
voorraad strekt. 
Voor meer informatie:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Voor ouders is de Peuterbieb 
ook gezellig en leerzaam
Heemstede - Alle peuters 
verzamelen: de Peuterbieb 
komt naar de Bibliotheek 
Heemstede. Wat is er fij-
ner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar 
een verhaal. Peuters en hun 
(groot)ouders of oppas zijn 
op zondag 23 april om 13.00 
uur welkom in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1). 
De toegang is gratis, maar 
reserveer je kaartje via www.

bibliotheekzuidkennemer-
land.nl
Tijdens de Peuterbieb wordt 
spelenderwijs aandacht be-
steed aan het taalgevoel en 
de woordenschat van kinde-
ren door samen te lezen en 
ontdekken met leeftijdsge-
nootjes. De verhalen prikke-
len de fantasie en die wordt 
eveneens gebruikt bij het 
muziekmaken, spelen of dan-
sen. Voor ouders en oppas-
sers is de Peuterbieb ook ge-
zellig en leerzaam, zij krijgen 
leestips en delen ervaringen 
met elkaar. De middag duurt 
een uur.
De Bibliotheek Heemstede 
bevindt zich aan het Juliana-
plein 1 te Heemstede.

Heemstede - Zaterdag 15 
april gaan de Spaarnegeu-
zen gaan het water op voor 
de start van een nieuw zeil-
seizoen. Tot aan het zomer-
kamp, dat op 22 juli begint, 
wordt er weer iedere week 
gezeild op de Mooie Nel. 
Na een winter hard werken 
liggen alle boten er weer fris 
bij. De Zeeverkenners, Lood-
sen en leiding hebben ge-
buffeld want naast het nor-
male jaarlijkse onderhoud 
van de vletten en schouwen, 
is dit jaar ook de sleper van 
de vereniging grondig onder-
handen genomen.
Dat betekent dat bijna al-
le boten van de Heemsteed-
se vereniging weer strak in 
de verf zitten. Bijna alle want 
aan één schip wordt nog 

Spaarnegeuzen openen vaarseizoen

“In alles zit schoonheid”

Expositie Joke Bomert
Heemstede - Joke Bomert 
schildert maar fotografeert 
ook.
“Na jarenlang hobbymatig te 
hebben gefotografeerd, ben 
ik sinds 2007 de onderwer-
pen die mij boeien serieuzer 
gaan benaderen”, vertelt ze. 
In 2011 exposeerde zij voor 
het eerst. “Evenals bij mijn 
schilderijen ligt de nadruk op 
de natuur, met als meest ge-
fotogra-feerde onderwerp: 
het strand en water. Mijn fo-
to’s worden op geen enkele 
manier be-werkt. Wat u ziet 
is hetzelfde als ik zie, door de 
lens van mijn camera.
Schoonheid zit in ogenschijn-
lijk heel simpele dingen. 
Goedbeschouwd zit in al-
les schoon-heid, alleen moet 
je het willen zien. Kijk maar 
eens hoe anders de wereld 
er uit ziet na een regenbui. 
Of hoe anders het ochtend-

licht is, ten opzichte van het 
avondlicht. Of het win-ter-
se licht, ten opzichte van  het 
zomerse licht. Ook al zou je 
hetzelfde onderwerp fotogra-
feren; je krijgt totaal andere 
foto’s, alleen al door het ver-
schil in licht en lichtval.
Macrofotografie heeft mijn 
voorkeur. Het gaat mij om ‘de 
ziel’ van objecten, want in al-
les zit een ziel. Een ogen-
schijnlijk nietszeggend on-
derwerp kan met de juis-
te lichtval ineens een kunst-
object worden. Dat intrigeert 
mij. Net als bij het schilde-
ren, fotografeer ik puur van-
uit mijn gevoel.”

Joke exposeert nu in het 
Raadhuis van Heemstede. 
Haar fotowerk hangt daar tot 
en met eind mei.
Kijk ook op:
www.jokebomert.nl. 

hard gewerkt. De Spaarne-
geuzen zijn de trotse eige-
naar van één van de oudste 
Scouting schepen van Ne-
derland. Dit varend erfgoed, 
een houten Lelieschouw uit 
bouwjaar 1946, ondergaat al 
2 jaar lang een grondige re-
novatie. De Loodsen wer-
ken nu bijna dagelijks aan 

de ‘6’ en liggen op koers om 
van start te kunnen gaan in 
de Kaagcup die tijdens het 
Hemelvaartweekend wordt 
gezeild.

Wil je ook spelenderwijs le-
ren zeilen?
info@spaarnegeuzen.nl of
www.spaarnegeuzen.nl.
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Foto’s: Michel van Bergen

Geschrokken bewoners vangen 
‘ongeluk’bestuurder op
Regio – Een dronken auto-
mobilist heeft in de nacht van 
vrijdag 7 op zaterdag 8 april 
voor veel schade gezorgd 
na een verkeersongeval in 
Bennebroek. De man reed 
rond kwart voor twee over 
de Meerweg. Door onbeken-
de reden schoot hij van de 
weg en raakte de stoeprand, 
daardoor brak het rechter 
voorwiel helemaal af. Via de 
stoep ramde de man vervol-
gens vol het hekwerk van een 
tuin, op de hoek van het Ka-
rel Doormanplantsoen. Hij 
schoot vervolgens weer terug 
de weg op. De ravage was 
groot en de brokstukken van 
de auto en het hekwerk la-

gen over een groot stuk ver-
spreid. De bestuurder is op-
gevangen bij de geschrok-
ken buurtbewoners van wie 
het hek was geraakt. 
Politie en ambulance kwa-
men ter plaatse om hulp te 
bieden. Het slachtoffer is 
door ambulancepersoneel 
opgevangen en na de eer-
ste zorg naar het ziekenhuis 
overgebracht voor verdere 
zorg. Uit een eerste test bleek 
dat de bestuurder vermoede-
lijk teveel heeft gedronken. 
Een agent is in de ambulance 
mee naar het ziekenhuis ge-
reden. De zwaar beschadig-
de wagen is door een ber-
gingsbedrijf opgehaald.

Arnold Reemer.

Nieuw cultureel initiatief in Bloemendaal
Regio - Het monumentale 
kerkgebouw (1852) van het 
voormalig Provinciaal Zie-
kenhuis Bloemendaal is het 
decor van een nieuw cultu-
reel initiatief ontstaan uit een 
samenwerking tussen Zo-
cherlounge en Galerie Nieuw 
Schoten (Haarlem). Eigena-
ren Ben van der Sluis en Ray-
mond Hensgens willen op 
deze locatie jaarlijks vier tot 
vijf (verkoop)tentoonstellin-
gen presenteren van naoor-
logse kunst. 
Voor Arnold Reemer (1925-
1981) lagen kunst en le-
ven in elkaars verlengde, iets 
wat duidelijk blijkt uit zijn 
vaak maatschappijkritische 
voorstellingen en gedichten. 
Deels gevormd door zijn er-
varingen tijdens de twee-
de wereldoorlog die voor 
de kunstenaar dan ook heel 
dichtbij kwam toen zijn va-
der in 1944 voor de tweede 
keer werd gearresteerd door 
de Duitse bezetter en nog in 
datzelfde jaar overleed.
Uit de beeldtaal van Ree-
mer - die kort na de bevrij-
ding gelijktijdig met Corneille 
de Haarlemse Avondschool 
voor Tekenonderwijs bezocht 
– blijkt dat hij al heel vroeg 
op hoogte was van de Experi-
mentelen, de groep jonge on-
afhankelijke kunstenaars, die 
in 1949 op uitnodiging van de 
directeur, Willem Sandberg 
hun eerste expositie hadden 
in het Stedelijk Museum Am-
sterdam.
Met een aantal kunstenaars 
uit de CoBrA-beweging ont-

stond er een innige vriend-
schap, zoals bijvoorbeeld met 
Lucebert. Later zouden beide 
kunstenaars samen met Jaap 
Mooy exposeren in het Ste-
delijk Museum in Alkmaar. 
En net als de expositie van de 
Experimentelen bleef ook de-
ze tentoonstelling niet onop-
gemerkt. De gevestigde or-
de en de journalistiek sprak 
er schande van. Hetzelfde 
gebeurde toen Reemer, Ge-
orge Ides en David Kouwe-
naar hun werk toonden in 
het Kunstenaars Centrum 
Bergen (1955) want kort na-
dat de burgemeester de ope-
ning had verricht werden op 
last van het college de deu-
ren gesloten. Reemer bleef 
tot aan het einde van de jaren 
’50 op ‘tenen trappen’. Later 
wist hij zijn kritische houding 
te kanaliseren door samen 
met Jan Wolkers illustraties 
te maken voor de krant, de 
Waarheid.

Vanaf de begin jaren ’60 zien 
we een verandering in zijn 
stijl. Er treedt meer figura-
tie op in het werk maar Ree-
mer zoekt wel naar de ver-
wondering en speelt met het 
perspectief. Het is dan als-
of hij de kijker op het ver-
keerde been probeert te zet-
ten. Kortom Arnold Reemer 
was een kunstenaar die zich 
steeds wist te vernieuwen en 
daarbij ook gebruik maakte 
van andere materialen. Naast 
zijn inkttekeningen, goua-
ches en zijn schilderijen ken-
nen we zijn montages: (kijk)
kastjes, objecten en beelden. 
Allemaal samengesteld van 
vaak gevonden voorwerpen 
waardoor het objet trouvé 
een nieuwe betekenis krijgt. 
Net als vele anderen kunste-
naars kwam voor ook de for-
mele erkenning want in 1990 
eerde het Stedelijk Museum 
Alkmaar de kunstenaar met 
een overzichtstentoonstel-
ling!
 
Van der Sluis en Hensgens 
hebben de expositie aan-
gevuld met werk van vrien-
den en collega’s van Ree-
mer zoals o.a.: Mari Andries-
sen, Constant, Corneille, An-
ton Heyboer, Lucebert, Jaap 
Mooy, Jaap Ploos van Amstel 
en Jaap Wagemaker.
U kunt de expositie bezoeken 
tot en met zondag 7 mei. De 
Zocherlounge bevindt zich 
aan de Zocherlaan 1 in Bloe-
mendaal. Kijk voor de ope-
ningstijden op:
www.zocherlounge.nl

Met hard werken haalde Kon. HFC 
een punt binnen tegen Jong Sparta
Regio - Vooraf leek Jong 
Sparta, afgelopen zaterdag, 
een ploeg die moeilijk viel te 
verslaan. De vijf voorgaande 
competitiewedstrijden had-
den de Rotterdammers im-
mers gewonnen. De spe-
lers van coach Ole Tobiassen 
zaten dus in een goed rit-
me. Om niet direct in de ge-
varenzone te komen moest 
HFC minimaal één punt zien 
over te houden aan dit duel. 
En zowaar dit gebeurde door 
een collectief dat uitstraal-
de voor de punten te willen 
gaan. Jong Sparta viel eigen-
lijk tegen in deze wedstrijd. 
De spelers trainen en spelen 
alleen maar op kunstgras. Bij 
HFC ligt nog gewoon natuur-
gras en dat maakt het spelle-
tje toch even anders. 
Jong Sparta had daar kenne-
lijk moeite mee. Het duel was 
vrijwel 90 minuten lang re-

delijk in evenwicht met HFC 
dat de meeste mogelijkheden 
kreeg op een doelpunt. Zeker 
Koen Beeren was het eerste 
halfuur steeds dicht bij een 
goal. De 0-0 ruststand was 
een aardige afspiegeling van 
de wedstrijd tot dan toe. HFC 
claimde wel tot tweemaal toe 
een penalty maar scheids-

rechter Cantineau strooide 
vooral met gele kaarten. In 
totaal gaf hij zeven maal geel. 
In een uiterst sportieve wed-
strijd is dat veel te veel. Kort 
na de rust kwam Jong Spar-
ta toch op voorsprong. Een 
afgemeten voorzet van Ca-
lero Ruiz werd door de pas 
18 jarige Ragnar Ache kop-

pend achter doelman Boks 
gewerkt. Ache bleek het he-
le duel lastig te bespelen met 
zijn enorme sprongkracht to-
rende hij boven iedereen uit. 
Zelfs de boomlange Opoku 
had tegen hem in de lucht 
een lastige middag. HFC ver-
slapte niet en koos nog na-
drukkelijker voor de aanval. 
Coach Verdonkschot wissel-
de het maximale aantal spe-
lers. Via vrije trappen, corners 
en spel over de vleugels werd 
Jong Sparta teruggedron-
gen. De werklust van invaller 
Tim van Soest werd beloond 
met een penalty. In een on-

overzichtelijke situatie, vlak 
voor de doellijn, zou doelman 
Kieboom van Sparta hem 
het spelen onmogelijk heb-
ben gemaakt. De toegekende 
strafschop werd door Carlos 
Opoku weer zuiver binnen-
geschoten 1-1. In de negen 
jaar dat Opoku nu voor HFC 
speelt miste hij nog geen en-
kel strafschop. In het pass-
weekend een dubbel pro-
gramma.
Op zaterdag speelt HFC uit 
tegen FC Lienden en op 
maandag 2e paasdag thuis 
tegen Barendrecht. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

In de week van Koningsdag
De Heemsteder voor één 

keer op vrijdag
Heemstede – In de week van Koningsdag verschijnt de 
Heemsteder op vrijdag 28 april. Door extreme drukte bij 
de uitgever en drukkerij kan de krant in die week niet op 
woensdag worden verspreid. De deadline van de krant 
blijft gewoon op dinsdag 12.00 uur. Dus voor kopijschrij-
vers en adverteerders verandert de uiterste aanleverdag 
en tijdstip niet. Wel dus de dag van verspreiding: vrijdag 
28 april in plaats van woensdag 26 april.
Informatie: 023-8200170. 
Let u op dat alle aankondigingen voor Koningsdag in de 
Heemsteder van woensdag 19 april worden opgenomen. 
U kunt inzenden tot dinsdag 18 april, 12.00 uur.
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17u. Taxaties: 5,- euro. Info: 
amolendijkboeken@out-
look.com.

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

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

T/m eind april Werk van 
Fokelien Faber: recycle-
schilderijen, te zien in 
Raadhuis Heemstede. ma/
di/woe: 8.39-17u. do: 8.30-
19.30u. vrij: 8.30-16u.

Auteursbezoek
Zaterdag 15 april Mar-
cus Polman signeert zijn 
boek Het Handboek voor 
de Perfecte Kip bij Cha-
teaubriand, Binnenweg 
163 Heemstede. 12.30-17u.

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

Cabaret
Vrijdag 21 april ‘Wie 
Kijkt?’ debuut van Kiki 
Schippers in Theater De 
Luifel, 20.15 uur, entree 
17,50. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl, 
aan de kassa van Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Debat ‘nepnieuws’ 
Donderdag 13 april De-
bat over nepnieuws en ma-
nipulatie bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Met auteurs 
Bert Wagendorp en Marc 
Josten. 20u. Toegang: 5,- 
reserveren: 023-5282472. 
Info:
www.boekhandelblokker.nl

Dicussieavond politiek
Dinsdag 18 april organi-
seert PKN Heemstede dis-
cussieavond ‘vertrouwen in 
de politiek’. Oude Kerk, Wil-
helminaplein, Heemstede. 
20u. Journalist Frénk van 
der Linden leidt de avond. 
Met Christa Kuiper e.a. 
Toegang vrij.

Film
Donderdag 13 april Film 
& lezing met thema Alz-
heimer. V.a. 20u. Entree: 8,- 
euro. Alle info: 
www.wijheemstede.nl of 
bij de receptie in de Luifel, 
(023) 5483828.

Woensdag 19 april, 20u. 
Thriller bij WIJ Heemste-
de over hoogleraar die 
aan geheugenverlies lijdt. 
7,- entree. Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren: 
023-5483828.

Donderdag 20 april, 

10.30u. film (Ned. Histo-
risch drama) en lunch bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. Toegang: 
13,50. Reserveren tot uiter-
lijk 18/4: www.wijheemste-
de.nl of 5483828.

Zaterdag 22 april ‘A Plas-
tic Ocean’ over dumpen 
van plastic en oplossingen. 
Mogelijk gemaakt door 
HeemSteedsDuurzamer. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Kaarten: 10,-
via info@wijheemstede.nl 
of 023-5483828. 

Inloop computers
Dinsdag 18 april Senior-
Web houdt bij WIJ Heem-
stede open inloop mbt 
verdwijnen Windows Live 
Mail. Computer meene-
men. 10-12u. Gratis toe-
gang.

Jeugd
Woensdag 19 april Knut-
selclub Heemstede, Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11. 5,-. Aanmelden:  023-
5483828.

Zondag 23 april Peuter-
bieb, 13-14u, naar verha-
len luisteren met je (klein)
kind, Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Gra-
tis toegang. Aanmelden: 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Peuter en Kleuter Pret 
thema Circus, Plexat WIJ 
Heemstede, 11-12.30u. 6,- 
euro. Ouders gratis toe-
gang. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl,
plexat@wijheemstede.nl, 
of 5483828.
Lezingen
Donderdag 13 april Bij-
eenkomst NvvH met radi-
oloog die alles over borst-
kanker vertelt. 14u. EHBO-
gebouw Heemstede, He-
renweg 96. Entree niet-le-
den: 2,50 euro. Tel. 023-
5477486 of: www.nvvh.nl.

Markten en beurzen
Zaterdag 15 april Slow 
Food Markt op de Dinkel-
hoeve Heemstede, Heren-
weg 61. 12-16u.  
Informatie:
info@dedinkelhoeve.nl

Maandag 17 april Vlooi-
enmarkt SportPlaza Groe-

AgendA nendaal, Sportparklaan 16 
Heemstede. 9.30-16u. Toe-
gang: 2,50. Kinderen on-
der begeleiding gratis en-
tree. Info: 0229-244739 of 
244649. www.mikki.nl.

Woensdag 19 april Fancy 
Fair in Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede. 13-
15.30u. Derde opbrengst 
naar stichting Nice 2 be 
Nice 4 Gambia. Aanbren-
gen goederen of prijsjes 
Rad v fortuin tot 13 april. 
Info: 023–8929900. Toe-
gang gratis.

Muziek
Vrijdag 14 april zingen 
Barbers & Bishops passie-
muziek in de Waalse kerk, 
Begijnhof 30 Haarlem. 
19.30u. Toegang gratis, wel 
collecte. Info:
www.barbers-bishops.nl.

‘Goede Vriendendag’ in 
Proeflokaal de Groene 
Druif, Jan van Goyenstraat. 
V.a. 17.30u met duo Raoul 
Bakker (zang/gitaar) en Mi-
chiel Hoogendijk (piano).

Maandag 17 april Sta-
bat Mater Paasconcert op 
Landgoed Groenendaal, 
16-17u. Evt met lunch of 
diner. Concert: 15,-. Kaar-
ten bij Groenendaal: www.
landgoedgroenendaal.nl 
en Facebook.

Donderdag 20 april Cam-
mermans Koor bij WIJ 
Heemstede, 20u. Heren-
weg 96 Heemstede, en-
tree: 5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Zaterdag 22 april ‘Sin-
ger Songwriters’ in de Ou-
de Kerk, 20.15 uur, entree 
19,50. Info:
www.podiaheemstede.nl.

Donderdag 27 april Ko-
ningsdag in de Bomen-
buurt (Iepenlaan) Heem-
stede, tussen 13-19u 
zingen en swingen met 
Rudolf Kreuger. 

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

Taxaties
Vrijdag 21 april Taxaties 
zeldzame boeken e.a door 
Arie Molendijk in de Bi-
bliotheek Heemstede, 13-

T/m 7 mei Werk van Ree-
mer, Corneille, Lucebert 
e.a. Zocherlounge, Zocher-
laan 1 Bloemendaal. Zat en 
zond: 12-17 uur, tevens op 
afspraak
Info: info@zocherlounge.nl 
en www.zocherlounge.nl.

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

T/m eind mei 30 foto’s 
van Joke Bomert met on-
derwerp ’natuur’. Raadhuis 
Heemstede. Info:
www.jokebomert.nl.

Vrouwenvereniging
Woensdag 19 april Vrou-
wen van Nu: presenta-
tie tuin in Heerhugowaard, 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede, 14u. Toe-
gang niet-leden: 2,50. Info: 
www.vrouwenvannu.nl.
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Gehakkelde aurelia
Heemstede – Nu eens niet flora maar fauna in de schijn-
werpers in deze rubriek. En niet zonder reden: de vlinder 
is prachtig. Wat is het er voor een? De ‘gehakkelde aure-
lia’. De gehakkelde aurelia dankt zijn naam aan de vleu-
gelranden, die de indruk wekken dat de vlinder zijn vleu-
gels aan doorns heeft opengescheurd. Deze grote vlin-
der komt voor bij bosranden, parken en tuinen. De fo-
to waarop u deze vlinder ziet is gemaakt op de begraaf-
plaats waar het beestje neervlijde op een Prunus.
In 1925 was dit type vlinder zeer zeldzaam geworden, 
maar sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw breidt 
het verspreidingsgebied van de gehakkelde aurelia zich 
snel uit. Inmiddels is de gehakkelde aurelia een algemene 
vlinder. De rupsen komen vooral op de brandnetel voor.
De vlinder verstopt zich in boomholtes of tussen afgeval-
len blad.                                 (foto: Marenka Groenhuijzen)

Lentefoto

Paasmenu
in De Luifel
Heemstede - Maandag 17 
april kunt u aanschuiven 
voor het Paasmenu bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 te 

Heemstede. Uiteraard met 
ei in de hoofdrol. Tussen 
17.15 en 18.00 uur kunt u aan 
tafel. Kosten van deelname 
zijn 9,95.
Reserveer tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, via 
023–5483828.
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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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad 20 april

Wie wordt de nieuwe 
burgemeester?
Nu burgemeester Marianne Heeremans haar vertrek heeft 
aangekondigd, moet de gemeenteraad op zoek naar een 
nieuwe burgemeester van Heemstede. De raad hoort daarbij 
graag de ideeën van inwoners, zodat de raad hiermee 
rekening kan houden bij het opstellen van de profielschets. 
Wat vindt u belangrijk in een burgemeester? 

Geef uw mening door via 
www.heemstede.nl/nieuweburgemeester

Donderdag 20 april
Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert 
op donderdag 20 april van 19.30 (inloop vanaf 
19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop ‘Tieners laten 
meewerken’ in het gemeentehuis van Heemstede. 
Deze bijeenkomst is voor ouders van kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 16 jaar is gratis. In deze workshop 
wordt aandacht besteed aan enkele oorzaken van 
het niet willen meewerken van tieners. Waar loopt 
u precies tegenaan bij het gedrag van uw kind 
en welke positieve opvoedvaardigheden kunt u  
hierbij gebruiken. Wat zijn de valkuilen en hoe kunt 
u uw kind stimuleren om mee te werken. Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op 
www.cjgheemstede.nl

Gewijzigde openingstijden Goede Vrijdag en Pasen
Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) zijn wij tot 13.00 uur geopend. 
Op tweede paasdag maandag 17 april zijn wij gesloten.

Heemstede

In deze uitgave:
- Nationale Zaaidag 22 april
- Tentoonstellingen raadhuis in 
 april en mei

Wilt u snel geholpen worden? 
Als u een afspraak maakt, kunt u langskomen 
wanneer het u uitkomt. U wordt direct geholpen 
op het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 

identiteitskaart of voor het aanvragen van een 
bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! Natuurlijk 
kunt u ‘s morgens nog steeds vrij inlopen. Ga naar 
www.heemstede.nl en klik rechts in uw scherm op 
‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!



Assisteren bij cursus I-pad 
In het voor- en najaar wordt op maandag van 14-16 
uur bij de Buurttuin in Bennebroek een iPad cursus 
van vijf lessen gegeven. Ben jij geduldig, sociaal en 
vind je het leuk om de docent te assisteren in deze 
cursus, neem dan contact met ons op.

Wandelvrijwilligers
Wie wil met bewoners en cliënten van diverse 
instellingen naar buiten gaan? Meld u aan voor deze 
dankbare activiteit! De wandelingen kunnen zowel 
één-op-één als in groepsverband worden gedaan.

Assistent-huismeester
Wij zoeken een enthousiaste assistent die de 
huismeester wil ondersteunen bij de dagelijkse 
werkzaamheden in een verzorgingshuis.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Heemstede helpt bijen en vlinders op 
Nationale Zaaidag
Vanaf woensdag 19 april 2017 krijgt elke bezoeker 
van de publieksbalie in het raadhuis een zakje 
bloemenzaad van de gemeente.* De gemeente 
steunt hiermee de Nationale Zaaidag op zaterdag 
22 april, een idee van de Heemsteedse imker Pim 
Lemmers.

Zaaien doet zoemen!
Door bloemenzaden uit te strooien in uw tuin of in 
een bak op uw balkon, vergroent u niet alleen uw 
eigen woonomgeving, maar helpt u ook de bijen 
en vlinders. De zaden groeien uit tot bloemrijke 
planten die veel nectar en stuifmeel voor bijen en 
vlinders opleveren. De bijen, vlinders en andere 
insecten bestuiven onze voedselgewassen zodat wij 
ook onze groenten, fruit en noten kunnen eten!

Zaaiprojecten 2017
Recent heeft de gemeente de bermen van de 
Vrijheidsdreef ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Tussen 19 en 22 april volgen nog de oever langs het 
weiland aan de Vrijheidsdreef richting de Torenlaan 
in Groenendaal en een groenstrook op het terrein 
van het Oude Slot bij de Ringvaartlaan.
*De actie duurt zolang de voorraad strekt.

Tentoonstellingen 
raadhuis in april en mei
Fokelien Faber
Fokelien Faber exposeert met haar werk in 
de Burgerzaal. Van hergebruikte materialen, 
maakt ze bijzondere en vernieuwende 
kunstwerken. 

Joke Bomert
In de publiekshal hangen foto´s van Joke 
Bomert met als hoofdonderwerpen natuur, 
strand en water.
 
U bent van harte welkom in het raadhuis 
tijdens openingstijden.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 20 april 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
De agendapunten zijn geagendeerd onder voorbehoud 
van de voorbereiding in de vergaderingen van de 
raadscommissies op 11, 12 en 13 april 2017.

- Vaststellen agenda raadsvergadering 20 april 
2017

- Vragenuur
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
- Verruiming ambtelijke sneltoets met gebieden 

met een bijzonder welstandsniveau.
- Uitwerking motie ‘Aan de slag met Big Data’

- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

‘Verzamelwet SZW 2017’ en de ‘Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
in verband met het verplichten van beschut werk 
en het openstellen van de Praktijkroute’.  

- Gunning accountantsdiensten 2017-2018 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 
april 2017

- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering vaartuig Esdoornkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen: 
- Een naamloze, groene stalen boot met witte 

rand, in de Blekersvaart aan de Esdoornkade, op 
ligplaats EDK026.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 19 april 2017 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als het vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig openbaar te verkopen of te vernietigen.



Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan

Festiviteiten Koningsdag

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 6 april 2017 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met dichte witte 

opbouw op de parkeerplaats aan de Eikenlaan, 
achter het perceel Julianalaan1. Dezelfde 
aanhanger stond al eerder geparkeerd aan de 
Iepenlaan, ter hoogte van huisnummer 2.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 

andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 6 april 2017 
voorzien van een beschikking. De eigenaar krijgt 
tot en met 13 april 2017 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te verwijderen. 

De aanhanger mag dus niet verplaatst meer worden 
naar een andere plek op de openbare weg.
Als de betreffende aanhangwagen binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt deze in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar de aanhangwagen 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.

Op 10 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 en 5:23 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
voor het organiseren van diverse activiteiten in 
verband met Koningsdag. 

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de volgende 
wegen tijdelijk af te sluiten:

- Van 26 april 2017 17.00 uur tot 27 april 2017 
circa 17.00 uur: de Sportparklaan en de Javalaan 
tussen de Glipper Dreef en de Timorstraat/
Slotlaan (de wegen, in- en uitritten van terreinen 
die uitkomen op de Javalaan en de Sportparklaan 
moeten vrij toegankelijk zijn voor hulpdiensten).

- Op 26 april 2017 van 15.00 uur tot 01.00 uur en 
op 27 april 2017 van 07.00 uur tot 23.00 uur: 
de Jan van Goyenstraat tussen het Adriaan van 
Ostadeplein en het Jan Miense Molenaerplein 
(kruisingen Jan Miense Molenaerplein / Lucas 
van Leijdenlaan en Willem van de Veldekade / 

Adriaan van Ostadeplein moeten vrijgehouden 
worden). 

- Op 27 april 2017 het Wilhelminaplein tussen 
Achterweg/Nicolaas Beetslaan, Camplaan/
Bosboom Toussaintlaan en Cloosterweg/
Molenwerfslaan; 

- Op 27 april 2017 van 12.00 uur tot 20.00 uur de 
Iepenlaan tussen Binnenweg en Lijsterbeslaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Bijzondere verordening incidentele subsidies Verklaringen 
omtrent gedrag Heemstede 2017
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad 
de Bijzondere verordening incidentele 

subsidies Verklaringen omtrent gedrag 
Heemstede 2017 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluiten
Voetgangersoversteekplaats
Het doortrekken van de voetgangersoversteekplaats 
over de ventweg Zandvoortselaan ter hoogte van 
de aansluiting met de Stormvogelweg.

Uitbreiding 30km/uur-zone
Het doortrekken van de 30km/uur-zone op 
de Camplaan vanaf de aansluiting met het 
Wilhelminaplein tot het kruispunt met de Bosboom 
Toussaintlaan.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 7 
april 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal 
van het raadhuis. Bent  u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor:  Inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Melchior Treublaan 2, het kappen van een eik, 

wabonummer 134648, ontvangen 28 maart 2017
- Meerweg 47, het kappen van een berk, 

wabonummer 133998, ontvangen 28 maart 2017
- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek met 

schuifpoort, wabonummer 135412, ontvangen 
30 maart 2017

- Fazantenlaan 19, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 136179, ontvangen 31 maart 2017

- Vechtlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 136339, 
ontvangen 3 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
Wasserij Annalaan 97, het maken van een trapgat, 
wabonummer 119285, verzonden 7 april 2017
Helena Kuipers-Rietberglaan 36, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121809, verzonden 7 april 2017
Glipper Dreef 191, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 129884, verzonden 7 april 2017

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



22 april: Dag van de Aarde en film A Plastic Ocean
Heemstede - Zaterdag 22 
april wordt de film ‘A Plas-
tic Ocean’ vertoond in thea-
ter De Luifel aan de Heren-
weg 96. Hiermee wordt aan-
dacht gegeven aan de (inter)
nationale Dag van De Aar-
de (Earth Day) die op dezelf-
de dag plaatsvindt. De film-
vertoning wordt mede moge-
lijk gemaakt door coöperatie 
HeemSteedsDuurzamer. De 
inloop is vanaf 19.30 uur en 
de film start om 20.00 uur.
A Plastic Ocean (2016) laat 
zien dat er veel plastic naar 
de zee verdwijnt. De cijfers 

zijn schokkend: ieder jaar 
dumpen we meer dan 8 mil-
joen ton plastic in de ocea-
nen, plastic wordt terugge-
vonden in allerlei vissen en 
zeevogels en de verwachting 
is dat in 2050 qua gewicht 
er meer plastic in de zee be-
vindt dan vissen. Maar plastic 
is ook een probleem dat con-
creet kan worden aangepakt. 
Initiatiefnemer en bestuurs-
lid van HeemSteeds Duurza-
mer Dick Roelofsen licht toe: 
:De film beoogt een wereld-
wijde beweging te worden 
om binnen 1 generatie be-

wustwording omtrent plastic 
(vervuiling) te vergroten. De 
film maakt bijvoorbeeld dui-
delijk hoe je als consument 
of bedrijf kunt bijdragen aan 
het voorkomen van de plastic 
soep in de oceanen. Echter, 
je kunt dingen alleen oppak-
ken of je doet het samen: dat 
laatste vraagt om dialoog.”
Voor de film zijn slechts 170 
kaarten beschikbaar. Voor-
verkoop is al gestart via www.
wijheemstede.nl en kaarten 
kosten 10,-. Voor meer infor-
matie: info@wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

Peuter & Kleuterpret:
Circus Plexat

Heemstede - Zondag 23 april organiseert Plexat bij WIJ 
Heemstede voor de allerkleinsten Peuter en Kleuter Pret. 
Er is van alles voor kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar  te bele-
ven. Ditmaal is het thema: Circus Plexat. De kinderen le-
ren circus trucs, kijken naar een filmpje van het Olifantje 
Dombo, eten natuurlijk een lekkere pannenkoek en mo-
gen een circus kleurplaat kleuren. Kom gezellig langs en 
neem je vader, moeder, opa en oma mee.  Entree: 6,- eu-
ro (pinnen is helaas niet mogelijk). 
Ouders/begeleiders hebben gratis toegang. 
De tijd is van 11.00-12.30 uur. Graag van tevoren opge-
ven: www.wijheemstede.nl, plexat@wijheemstede.nl, of 
5483828.

Omgevingsvergunning paardenstal en gebruik terrein 
Groenendaalse bos
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 28 maart 2017 verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
stal voor het stallen van pony’s, het plaatsen van een 
hekwerk en het bouwen van een brug, voor het in 
afwijking van het bestemmingsplan “Landgoederen 
en groene gebieden” gebruiken van grond met 
een agrarische bestemming voor het stallen en 
weiden van pony’s anders dan agrarisch en voor het 
vergraven en egaliseren van gronden (aanleggen) 
met ingang van donderdag 13 april 2017 
gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVstalgdbos-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 

juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend, van vrijdag 
14 april 2017 tot en met donderdag 25 mei 
2017 beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl  Rechtszaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een 
beroepschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep. 
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking 
heeft te worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als 
een belanghebbende die een beroepschrift heeft 
ingediend, in afwachting van de uitkomst van het 
beroep, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij 

een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl > Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. 

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij voor één van 
de vergunningen een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend binnen de termijn voor 
beroep. In dat geval dient eerst op dat verzoek te 
zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen, van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, via telefoonnummer 023-5485752 
of per e-mail mjansen@heemstede.nl. 

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

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

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

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

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

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