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op troon’. Kinderdagverblijf Bum-
me en BSO De Ruimte van Kin-
deropvang Humanitas zagen 
deze wedstrijd als een uitda-
gend project waar ze gelijk mee 
aan de slag zijn gegaan. Iede-
re groep kreeg de mogelijkheid 
om op een canvasdoek zijn cre-
ativiteit  te uiten. En het mocht 
niet zomaar een artistieke crea-
tie worden!
De kinderen kregen een bijpas-

send thema… ‘Kikker wordt ko-
ning’. Voor de kinderen een be-
kend begrip. Wiskikker neemt 
hen namelijk dagelijks mee op 
reis door al zijn Wiskids landen. 
De methode Wiskids leert kin-
deren om zich op een systema-
tische en vooral natuurlijke wij-
ze te ontwikkelen. En laat de kik-
ker toch een kroon hebben! En 
zo hebben alle schilderijen te 
maken met ‘Zoon op de Troon’ 
en ‘Kikker wordt Koning’. Ze zijn 
fantastisch geworden.
Loop je door de Heemsteedse 
winkelstraat, neem dan eens een 
kijkje in de etalages. De creaties 
zijn herkenbaar aan de groene 
kikkers met kroon.

Stemmen
Bezoekers van de winkelstraat 
kunnen stemmen op het mooiste 
kunstwerk…Dus stem je mee? 
Wie weet valt er dan wel een kind 
van Bumme, of De Ruimte in de 
prijzen. Na de prijsuitreiking op 27 
april a.s. (15.00 uur in de PopUP-
Gallerie) worden de kunstwer-
ken geëxposeerd in de PopUP- 
Gallerie en te koop aangeboden. 
De opbrengst is voor een goed 
doel.

Heemstede - De troonswis-
seling brengt heel Nederland 
in beweging, want veel steden, 
winkels, organisaties of basis-
scholen organiseren speciale 
‘Koninklijke dagen’. Zo ook in de 
bijna leukste winkelstraten van 
Nederland, De Raadhuisstraat 
en de Binnenweg. Daar orga-
niseert de Pop-UPGallerie iets 
heel anders! Namelijk een crea-
tieve wedstrijd met als titel ‘Zoon 
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (3)

Dit jaar is het honderd jaar gele-
den, dat de gemeente Heemste-
de Groenendaal aankocht van de 
familie Van Merlen en openstel-
de als wandelbos. De offi ciële 
opening was op 17 juli 1913. De 
komende weken zullen we in De 
Heemsteder afbeeldingen tonen 
van Groenendaal, hoe het vroe-
ger was. 
Op 23 mei a.s. publiceert de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek een boek over de 
geschiedenis van Groenendaal. 
In 240 pagina’s vertellen we over 
de geschiedenis van Groenen-
daal, over de aankoop in 1913, 
over Groenendaal als volksbos, 
over de Flora’s en ook over de 
Belvedère, de kinderboerderij, 
de Vrijheidsdreef, natuur en eco-
logie en nog veel meer. Het boek 
bevat tal van illustraties en foto’s 
en veel materiaal dat nog nooit 
getoond is. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl. 
Er is door de gemeente Heem-
stede een speciale website ge-
maakt: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina.

Merkwaardige bomen
Groenendaal was en is rijk voor-
zien van allerlei bijzondere bo-
men. Direct na de offi ciële ope-

ning van Groenendaal kwamen 
van heinde en ver mensen om 
het wandelbos te bezoeken. Een 
landgoed met prachtige natuur, 
tot die tijd afgesloten eigendom 
van de elite, werd toen openbaar 
toegankelijk. Heemstede was de 
eerste gemeente, die bewust een 
bos kocht om het open te stellen 
voor iedereen. Dat gebeurde in 
een tijd, toen alle aandacht uit-
ging naar nutsvoorzieningen als 
gas, licht, water, riolering en wo-
ningbouw. Nu kwam er dan ook 
openbaar groen, bedoeld voor 
recreatie bij. Heemstede was 
hiermee de pionier in Neder-
land. Het besluit van Heemste-
de om Groenendaal aan te ko-
pen voor het in die tijd kolossa-
le bedrag van 318.000 gulden en 
het open te stellen als wandel-
bos was zeer bijzonder.
We kunnen ons goed voorstel-
len dat al die dagjesmensen met 
open monden hebben staan kij-
ken naar de bijzondere bomen 
op Groenendaal.
Wat was er dan leuker dan een 
ansichtkaart te kopen en die te 
sturen naar een geliefde, net zo 
sterk als een beuk en net zo bij-
zonder?
Groeten uit Groenendaal!Merkwaardige beuk.

Spetterende Show (Your Talent)
Heemstede - Theater de Lui-
fel was afgelopen donderdag 11 
april een open podium voor ta-
lent. En wat voor talent: het werd 
een spetterende avond. Het pre-

sentatieduo Leo en Marja van 
Esch (broer en zus), praatte de 
acts op komische wijze aan el-
kaar. Onder de bezielde leiding 
en begeleiding van zanger/gita-

rist Dennis Kivit, genoot het pu-
bliek van diverse acts die de re-
vue passeerden.  Zangartiesten 
zoals de hedendaagse trouba-
dour  Jairo van Lunteren,  zan-

geres Myrna Diazoni,  Mieke 
Stokman met haar aandoenlijke
vertolking van ‘Ken je mij’, 16-
jarig musicaltalent Niniane 
Kleinkunst, het 13-jarige talent 
Marit Mesman en singer/song-
writer Juliette Schut. Maar ook 
bands zoals de stevige rock van 
de Nina de Baat Band, de in het 
Frans vertolkte chansons van Le 
Tapage en de lekkere pop van de 
6-koppige The Next Offi cials. 
Het funky en jazzy gedeelte werd 
vertolkt op de saxofoon door 
Henk Groenewegen en Philip 
Paar stak in z’n cabaret-act ach-
ter de piano zijn afkeer van Ba-
bara Streisand niet onder stoe-
len of banken.
En dit alles in een ongedwongen 
en intieme setting, een ‘huiska-
mergevoel’. Dit was ook duidelijk 
te merken: gewoon met z’n allen 
zingen met Dennis Kivit, op ‘het 
nummer ‘You’ve Got a friend’ en 
musiceren of acteren. 
Kortom: gezellig en geslaagd: 
chapeau voor alle deelnemers!

Marja Tol van Casca, mede-ini-
tiatiefneemster van deze suc-
cesvolle avond, wil graag hier 
gevolg aan geven in november 
of januari. Dus wie deze avond 
heeft gemist, die krijgt nog een 
kans. Houd de berichtgeving 
goed in de gaten. 
Bart Jonker
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Heemsteedse Kunstbeurs in Pinksterkerk
Heemstede – Alstublieft, Heem-
steedse kunstenaars presente-
ren zich in de Pinksterkerk. Daar 
blijf je niet voor thuis! De eer-
ste editie van een Heemsteedse 
Kunstbeurs wordt vrijdagavond 
26 april om 19.3 geopend door 
kunstenares Marjan Jaspers met 
muzikaal ondersteuning van de 
Teisterband. Na de Kunstlijn in 
november kwamen een aantal 
betrokken Heemsteedse kun-
stenaars bij elkaar om te zoe-
ken naar een echt Heemsteeds 
gebeuren. Bij de kunstlijn lag 
het accent toch op Haarlem, 
maar Heemstede heeft een aan-
tal voortreffelijke kunstenaars in 
huis die zich zelf best kunnen 
manifesteren in een eigen eve-
nement. Albert Röllich en Mar-
jan Jaspers namen het voortouw, 
aan verdere draadjes trokken 
Henk-Claire Loeffen, Jose van 
Waarden, Kyung Dropsie, Maris-
ka Pisam, Lucia Bezemer, Jack 
Prins en Olga van der Klooster. 
Het bleek al gauw een gouden 
team, dat van aanpakken weet. 
In de Pinksterkerk vonden ze 
een ideale ruimte om alle deel-
nemers onder één dak een plek 
te geven voor hun expositie. Ve-
le knopen in het touw moesten 
ontward worden. Schotten huren 
en de catering verzorgen. Een 
flyer maken. Een kleine veer-
tig kunstenaars bij elkaar bren-
gen die zich met zijn allen zich 
willen inzetten om in Heemste-
de een culturele broedplaats te 
realiseren. Toegankelijk voor ie-
dereen, verbindend, open en uit-
nodigend, passie delen. Een po-
dium voor de beeldende kunste-
naar, de muzikant, de theaterma-

ker, de dichter of de kok. Als pro-
fessional of als amateur, maakt 
niet uit. Wat wel uitmaakt is de 
gezamenlijke passies ontdekken, 
elkaar inspireren en nieuwe uit-
dagingen aangaan. Het gouden 
team vond de organisatie op zich 
al een hele uitdaging!  Vrijdag 26 
april speelt na de opening de 
Teisterband tot 21 uur. Zaterdag 
gaat de beurs om 11 uur open. 
12 Uur speelt een sax groepje 
met een aparte  klarinet. 14 Uur 
is er Ierse muziek en om 16 uur 
klinkt er tangomuziek. Zondag 
opening om 11 uur en om 12 uur 
speelt een Klezmer ensemble. 14 
uur Le Tapage, Franstalige ka-
baalmaaktsers  en om 16 uur het 
Haarlems Dans Orkest. Daar blijf 
je niet voor thuis! 

Kinderworkshops
De kunstenaars van straks krij-
gen hun eigen kunstfeest en zijn 
welkom bij workshops waar de 
Wereldmuziekschool medewer-
king aan verleent. Op de zater-
dag en zondag kunnen kinde-
ren meedoen aan Yoga, muziek, 
cubcake en kleien of wasco voor 
de kleinsten.  Zondag kunnen ze 
buikdansen, muziek maken en 
schilderen of kleien, voor 5 euro 
per  workshop. aanmelden kan 
via adc.cchanatl@gmail of info@
shantikids.nl voor de cubcake-
workshop yvonneye@planet.nl 
en voor de muziekworkshop in-
fo@wereldmuziekschool.nl. De 
organisatie is blij dat Chantal 
van Rheenen en Yvonne Garrelts 
zich over de kinderen ontfermen 
en verwennen. De wereldmu-
ziekschool organiseert alle mu-
ziekactiviteiten waarvoor de or-

ganisatie van de Kunstbeurs hen 
zeer erkentelijk is.
Op een veiling wordt een schil-
derij van de Cubaanse dok-
ter Carlos Casa geveild, waar-
bij de opbrengst gaat naar Alpe 
–d`Huzes, waar de meester van 
de Voorwegschool, Harcko Pa-
ma, weer gaat fietsen om te strij-
den tegen kanker. Hij kan onbe-
taald verlof opnemen om op 5 ju-
ni mee te doen. Ook daar blijf je 
niet voor thuis!

Heemstedenaren kunnen zich 
een weekend lang vermaken 
met kunst, muziek, mode, thea-
ter, dans, eten en drinken. Daar 
blijf je niet voor thuis! 
Ton van den Brink  
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VVD slaat bresje in plannen 
nieuwe bibliotheek
Heemstede - Via een interview 
in de lokale pers gaf VVD-frac-
tielid Michel Radix een inkijk hoe 
zijn fractie denkt over de toe-
komstige ontwikkeling in biblio-
theekland. 
Radix voorziet ontwikkelingen 
waarbij de bibliotheek steeds 
minder boeken zal verstrekken 
en er meer en meer wordt over-
gegaan op E-boeken en er via di-
gitale kanalen informatie wordt 
gevonden. Het gevolg hiervan is 
dat een bibliotheek nieuwe stijl 
met veel minder ruimte toe kan. 
Juist nu de gemeenteraad en het 
college aansturen op een vesti-
ging in het voormalige postkan-
toor aan de Binnenweg is zijn ac-
tie opmerkelijk. Aanleiding om 
nu hiermee naar buiten te ko-
men is ingegeven door de nood-
zakelijk bezuinigingen en het feit 
dat de inwoners binnenkort hun 
visie mogen geven op de ge-
wenste bibliotheekvorm. Radix 
wil dit geen vrijblijvend gesprek 
laten zijn maar het laten plaats-
vinden binnen aangeven kaders. 
In de visie van de VVD leunt het 
nu ingekaderde pakket van eisen 
nog te veel op de fysieke uitleen 
van boeken. Hij lichtte veder toe 
dat hij de beoogde locatie nog-
al duur vond en dringt er op aan 
eerst een visie voor de toekomst 
op te stellen en dan pas vervolg 
stappen te nemen en de burgers 
te raadplegen en en passende lo-
catie te vinden. Uit verschillende 
landelijke publicaties valt op te 
maken dat de bibliotheek nieuwe 
stijl ruimte moet bieden aan stu-
denten die daar kunnen stude-

ren. Horeca voorzieningen pas-
sen ook in het nieuwe concept. 
In het land bestaat er al samen-
werking tussen lokale Rabo ban-
ken en bibliotheken, waarbij men 
boeken haalt bij de bank. Lotte 
Sluyser, directrice van de Heem-
steedse Bibliotheek, geeft in een 
publicatie aan dat zij het lezen wil 
blijven bevorderen en daarom al-
le kinderen op de basisschool lid 
wil maken. Ook wil zij in de toe-
komstige vestiging ruimte bieden 
aan een ontmoetingsplek waar 
bezoekers zich thuis voelen. Het 
aantal boeken wordt nu al terug-
gebracht van 62.000 naar 35.000 
exemplaren en worden de boe-
ken anders uitgestald. Zij onder-
steund de plannen van de ge-
meente om via een burgerbijeen-
komst de inwoners te laten mee-
beslissen hoe de bibliotheek er 
uit moet gaan zien. In alle plan-
nen lijkt men voorbij te gaan aan 
de koers die het kabinet heeft in-
gezet. De Rijksoverheid versterkt 
in 2014 haar greep op de bibli-
otheken en gemeenten dienen 
bij te dragen doordat geld uit 
het gemeentefonds wordt afge-
roomd ter bekostiging vanuit het 
Rijk. Met de inbreng van de VVD 
fractie is een bres geslagen in de 
saamhorigheid die er was bin-
nen de politieke partijen over dit 
onderwerp. Radix verklaarde dat 
het niet in zijn bedoeling ligt het 
plan te torpederen, maar hij wil 
de gemeenschap behoeden voor 
kostbare ingrepen die uiteinde-
lijk hun doel missen. Wordt on-
getwijfeld vervolgd. 
Eric van Westerloo

Mylou Frencken presenteert nieuw 
programma Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - De opening van 
het nieuwe seizoen is verras-
send bij de Heemsteedse Kunst-
kring. Dit keer zal  Mylou Frenc-
ken op vrijdag 26 april het  nieu-
we programma presenteren met 
een  variatie aan musical, klas-
sieke muziek, jazz, ballet, caba-
ret, toneel en opera. Daarbij zal 
zij ook aandacht besteden aan 
haar eigen theaterprogramma: 
Purper  Ladies. 

Mylou Frencken geboren in Am-
sterdam, maar getogen in Haar-
lem is een rasechte entertainer; 
ze speelt voorstellingen, maakt 
cabaretprogramma’s, zingt en 

schrijft teksten. Naast haar werk 
in het theater schrijft Mylou co-
lumns (esta, o.a. Haarlems Dag-
blad, Noord Hollands Dagblad) 
en speelt zij de zingende barda-
me in de televisiequiz Met het 
Mes op Tafel.

Waar en wanneer
De presentatie begint om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis, Raadhuisplein 1, 
Heemstede. De deuren zijn open 
vanaf 19.30 uur. Na afloop om 
22.00 uur biedt het bestuur een 
drankje en hapje aan, geheel in 
stijl van de presentatie: verras-
send.  

Mix-It Disco - ?
Heemstede - Wat is deze keer 
het thema bij de Mix-It Disco? 
Dat is een verrassing! Maar lek-
ker dansen en kletsen kun je net 
als anders op zaterdag 20 april. 
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-

weg 57 in Heemstede. Niet al-
leen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avond is een mix tussen mensen 
mét en mensen zonder verstan-
delijke beperking. Kom op zater-
dag 20 april van 19.30 tot 22.00 
uur. De entree, incl. twee fris-
drankjes is 6,-. Meer informatie: 
023 - 548 38 28, e-mail plexat@
casca.nl of kijk op www.casca.nl.
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IN MEMORIAM

Ben van Tongeren
Op 3 april overleed op 78-jari-
ge leeftijd in Spaar en Hout de 
heer Ben van Tongeren. In zijn 
werkzaam leven was hij o.a. 
zelfstandig architect en redac-
teur van een vaktijdschrift. In 
Heemstede ook een tiental ja-
ren voorzitter van de histori-
sche vereniging en in de perio-
de 1970-1974 gemeenteraads-
lid voor D66. Een beknopte le-
vensloop. Ontegenzeggelijk 
heeft de Tweede Wereldoor-
log hem getekend. Op 10-ja-
rige leeftijd verloor hij zijn va-
der, ir. Hermannus van Tonge-
ren, die als verzetsman in 1944 
in zijn huis aan de Herfstlaan is opgepakt en ter hoogte van het 
Huis met de Beelden aan de Wagenweg bruut uit de auto werd 
gegooid en neergeschoten. Ook zijn grootvader was slachtoffer 
van de naziterreur en kwam als grootmeester van de Vrijmetselarij 
om in Sachsenhausen. Het gezin moest de woning verlaten en Ben 
kwam bij een andere familie terecht. Na concentratieproblemen 
op school wist hij  in 1960 toch de HTS voor bouwkunde af te ma-
ken en na een tweejarige stage bij een gerenommeerde ontwerp-
afdeling in New York,  en vervolgens bij een architectenbureau te 
hebben gewerkt, startte hij de Studio Proto Design. Voldoening 
gaf hem het feit in 1975 een eigen architectuurwinkel te openen 
in een schilderachtig optrekje aan de Camplaan nummer 47, in sa-
menwerking met tekenaar Herman Bolsenbroek. Opmerkelijk is 
dat ondanks zijn interesse voor regionale historie,”oude huisjes en 
hoge bomen” zoals hijzelf ooit opmerkte, zijn belangrijkste werk 
op dit gebied een experimentele bouwproject werd in de Drentse 
provinciestad Assen. In de jaren zeventig is daar de wijk Baggel-
huizen tot stand gebracht in samenwerking met de Nationale Wo-
ningraad. Het betreft splitlevelhuizen die zo aan elkaar vastzitten, 
dat de gangen gemakkelijk zijn te verbinden. Dankzij de flexibele 
vorm is het mogelijk de verspringende ‘halve’ woningen samenge-
voegd maar desgewenst ook weer gescheiden kunnen worden, al 
naar gelang de behoefte.

In de jaren tussen 1970 en 1980 was Van Tongeren voorzitter van 
de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek, waarbij vooral monu-
mentenzorg zijn bijzondere aandacht had en nog ruim twee de-
cennia  bleef hij voorzitter van de werkgroep Karakterbehoud. Het 
is mede aanzijn inzet  te danken dat historische panden als ‘de 
Dorstige Kuil’ en de ‘Appelkamer’, relicten van een rijk verleden, 
niet zijn afgebroken maar dankzij zorgvuldige restauratie voor ei-
gentijds gebruik hersteld. Ook op andere terreinen was Ben van 
Tongeren actief, als lid van de Welstandscommissie (1973-1977), 
Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland, secretaris van 
de Stichting Beeldende Kunst Kennemerland en als voorzitter 
van de Vereniging voor Vrienden van (stoomgemaal) de Cruqui-
us. Na zijn pensionering verbleef hij met zijn vrouw regelmatig in 
het Franse plaatsje Montaigut in de Auvergne, waar hij in navol-
ging van o.a. Bredevoort een ‘boekenplaats’ trachtte te realiseren. 
In 1996 publiceerde Van Tongeren een boek via zijn eigen Bouw-
pers: ‘Geheime missie in 1847’, dat tijdens de Open Monumenten-
dag is gepresenteerd aan de toenmalig, - ook onlangs overleden 
-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, J.van Houwe-
lingen. Deze publicatie is een combinatie van historie en fictie. Van 
het raadslidmaatschap zijn vooral zijn vurige pleidooien voor het 
behoud van oude bomen en meer groen op de Binnenweg bijge-
bleven. Een passie was o.a. Groenendaal, en als een hoogtepunt 
in zijn leven geldt een door hem samengesteld album over Groe-
nendaal, dat in 1978 uitkwam en thans enkel nog antiquarisch of 
via een bibliotheek verkrijgbaar is. De festiviteiten rond het 100-ja-
rig bestaan van dit openbaar wandelbos heeft hij niet meer mo-
gen beleven.

Ing. Ben van Tongeren was in het volle leven een sterke persoon-
lijkheid met zeer eigen opvattingen en voor anderen niet altijd ge-
makkelijk. De vele contacten van vroeger waren door omstandig-
heden de laatste periode van zijn leven minimaal geworden. On-
danks dat waren 8 april veel personen naar de aula van het cre-
matorium in Haarlem gekomen waar met uitgesproken herinnerin-
gen van twee zussen en zijn beide kinderen afscheid is genomen 
onder het motto van de Arabisch-Perzische mysticus Abu al-Gha-
zali: “Het hart neemt waar, wat het oog niet kan zien”.
Hans Krol

High-tea winnaars bij 
bakker Bertram

Heemstede – Genieten van een heerlijke high tea in een sfeer-
volle en historische omgeving: het Amstel Hotel in Amsterdam. 
Wie wil dat nou niet? En ook nog eens gratis aangeboden, door 
bakker Bertram van de Binnenweg. Dit overkomt de heer Asser 
met dochter Rinath en Shira. Zij winnen deze high tea met onge-
twijfeld scones, thee en ander lekkers met de spaaractie die de 
bakkerswinkel al enige tijd met veel succes organiseert. 

Vissen cool?
“Vissen is cool”, schrijft u in een 
eerder geplaatst artikel. Waar-
om cool? Vinden de vissen 
dat? Het hengelen is een ui-
terst diervijandige hobby. Het 
dier wordt verleid om in voed-
sel te bijten, waar een haak in 
zit. Het levert een verwonding, 
pijn, angst  en stress op.  De 
vis wordt uit het water, het ele-
ment waar hij kan ademen, ge-
haald en komt terecht in de 
lucht waar hij niet kan ademen, 
hij dreigt te stikken. Waarom 
zouden mensen dat dieren wil-
len aandoen? Je doet het toch 
ook niet met een hond, kat of 
vogel? 
Er wordt ook gesuggereerd dat 
er voor kinderen maar twee be-
zigheden zijn:  de computer en 
vissen. Zowel voor kinderen als 
volwassenen zijn genoeg leu-
ke dingen te doen, ook in, bij 
of op het water. Van de natuur 
genieten gaat heel goed zon-
der hengel.
Reeds in 1986 is bewezen door 
wetenschappers van de Uni-
versiteit Utrecht (Verheijen en 
Buwalda) dat vissen dieren zijn 
met gevoel en bewustzijn en 
dat zij dientengevolge kunnen 
lijden door pijn, angst en stress.
Een en ander is te lezen op 
onze website www.vissenbe-
scherming.nl.

Stichting
Vissenbescherming
Postbus 26
2100 AA  Heemstede
telefoon 023 -  528 75 74

INGEZONDEN

Heemstede - Zaterdag 20 april 
vindt de landelijke Dag van de 
Mondhygiënist plaats. Deze dag 
is georganiseerd door de Neder-
landse Vereniging van Mondhy-
giënisten (NVM), de beroepsver-
eniging voor mondhygiënisten 
in Nederland. Het publiek wordt 
uitgenodigd om een kijkje te ne-
men in de mondzorgpraktijk voor 
o.a. een gratis mondzorgadvies. 
In Heemstede neemt de mond-
hygiëne praktijk van Marjolijn 
steegman en Petra Lohman deel 
aan deze dag. U bent van har-
te welkom tussen 10.00 en 16.00 
uur op het adres Koediefslaan 
121.

Een gezonde mond 
is heel belangrijk
Want weet u waarom  het  be-
langrijk is om uw mond gezond 
te houden? 
Natuurlijk willen we allemaal 
‘oud’ worden met een gezonde 

lach. Maar naast bekende pro-
blemen als gaatjes, tandsteen 
en aanslag, is uit wetenschappe-
lijk onderzoek  gebleken dat er 
een relatie bestaat tussen ont-
stoken tandvlees en het krijgen 
van hart- en vaatziekten, vroeg-
geboortes of complicaties bij di-
abetes. 
Redenen genoeg om dagelijks 
twee keer, op de juiste wijze te 
poetsen en tussen de tanden en 
kiezen te reinigen. Én regelmatig 
een mondhygiënist te bezoeken.

Open dag 
Zaterdag 20 april kunt u een 
kijkje nemen in de praktijk aan 
de Koediefslaan 121. De mond-
hygiënist geeft u een mondzorg-
advies en u kunt terecht met al 
uw vragen over mondgezond-
heid. U kunt vrijblijvend de prak-
tijk binnenlopen. Elke bezoeker 
krijgt na het praktijkbezoek een 
leuk presentje mee!

Hoe gezond is uw/jouw mond?

Kom naar de Dag van 
de Mondhygiënist

Een verontruste 
burger

Half negen loop ik met de 
hond op de Provinciënlaan, 
komt er van de Raadhuisstraat 
een politieauto met te hoge 
snelheid richting thuishaven. 
Deze moet in de bocht vol in 
de remmen, dat zegt voor mij 
als automobilist al voldoende!
Nu worden wij overal geatten-
deerd ‘hou je ook aan de li-
mieten binnen de bebouwde 
kom’. Juist zou je dit van de 
politie verwachten terwijl met 
regelmaat dat niet gedaan 
wordt; wie moet je nu respec-
teren?
Ga je dit melden dan krijg je 
steevast een ingestudeerd 
cursusverhaal, maar u weet 
niet wat zij aan het doen zijn!
Dit wilde ik kwijt, want respect 
voor deze mensen is bij mij al 
lang weg als je meerdere ke-
ren meemaakt hoe hun ge-
drag en zelfs hun uitspraken 
zijn wanneer zij er op worden 
geattendeerd. 
J. Smit, Haemstedeplein 
33, Heemstede.

INGEZONDEN
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Alkmaarse Hobbybeurs vol creatieve hobby’s
Regio - Op zaterdag 20 en zondag 21 april wordt 
in IJshal de Meent in Alkmaar voor de zevende 
keer het Hobbyfestival gehouden. De standhou-
ders vullen circa tachtig marktkramen met nieu-
we producten en benodigdheden voor de diver-
se hobby’s.
Veel hobby’s worden al jaren beoefend, maar 
steeds wordt er wel iets bedacht of uitgevonden 
om deze hobby te vernieuwen of te verbeteren. 

Noviteiten en kenners
Uiteraard komen er ook elke keer nieuwe hob-
by’s bij die nog nooit aan het publiek getoond 
zijn. Het Hobbyfestival in Alkmaar is de uitgele-
zen plek voor de standhouders om de noviteiten 
op hobbygebied te tonen. Een bezoek aan het 
Hobbyfestival is de beste manier om zich te la-
ten informeren over nieuwe producten. Demon-
straties, workshops of een gesprek met een ‘ken-
ner’... daar kan geen internet tegenop!
 
Diverse hobby’s
Op het Hobbyfestival in IJshal de Meent zullen 

de materialen aanwezig zijn voor (3D) kaarten, 
miniaturen, sieraden maken, scrapbooken, stem-
pelen, ponsen, cricut, decopatch, borduren, brei-
en, et cetera. Ook kan men aanschuiven bij di-
verse demonstraties en workshops. Vanzelfspre-
kend zijn er ook stands voor de poppen- en be-
renliefhebber; nieuw én antiek. 
 
Gratis magazine
Deze maand nieuw verschenen: het magazine 
‘Hobbyfestival’, 36 pagina’s gevuld met informa-
tie over diverse hobby’s. De bezoekers krijgen 
deze gratis, zolang de voorraad strekt, bij de en-
tree.
Belangstellenden kunnen het totale programma 
bekijken op  www.hobbyfestival.nl, men kan daar 
ook een kortingbon downloaden.  
Het Hobbyfestival wordt georganiseerd door 
Heins & Hobby’s. De Meent is te vinden op de 
Terborchlaan 301 in Alkmaar. Openingstijden: 
zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur. En-
tree volwassenen: euro 5,- (kortingbon op site), 
kinderen tot twaalf jaar gratis onder geleide.

Heemstede – “Bijen uit Heem-
stede die rondvliegen rondom 
de gebouwen van de Tweede 
Kamer in Den Haag. Geweldig 
toch”, glundert imker Pim Lem-
mers uit Heemstede. Afgelopen 
maandag was het zover. Onder 
grote media-aandacht plaats-
te de imker samen met Dion 
Graus (lid Tweede Kamer) een 
bijenvolk in de binnentuin van 
de Tweede Kamer. Naast de bij-
enkast werd ook een bijenhotel 
voor wilde bijen in de tuin opge-
hangen. Binnenkort krijgen ook 
de gemeenten Heemstede, Bloe-
mendaal, het provinciehuis, de 
Icarus en de Rabobank Haarlem 
een eigen bijenvolk. 
Het was een spannende week 

voor Lemmers. Vorige week 
woensdag bracht hij nog een be-
zoek aan staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Economische Za-
ken om extra aandacht voor de 
bij te vragen:”,Ik heb haar gezegd 
dat wij zuinig op de bijen moe-
ten zijn en dat het goed zou zijn 
om het gebruik van landbouwgif 
te verbieden.” Een dag later werd 
hij door een medewerker van-
uit de Tweede Kamer gebeld dat 
zijn verzoek voor het plaatsen 
van een bijenvolk op het Binnen-
hof  door de hoogste baas van 
de Tweede Kamer was goedge-
keurd: “Vanaf dat moment stond 
de telefoon roodgloeiend. Het 
Nederlandse parlement dat als 
eerste parlement in de wereld 

Bijen van Pim naar de regering
zijn eigen bijenvolk krijgt. Dat is 
groot nieuws. Ik zal de bijen de 
komende maanden verzorgen. 
Overigens krijgen ook de Fran-
sen binnenkort hun eigen bij-
enkorven op het parlementsge-
bouw in Parijs.” 

Het plaatsen van bijen op over-
heidsgebouwen is een initia-
tief van Dion Graus, die hier-
voor vanuit de Tweede Kamer al-
le steun kreeg. Bijenvolken zou-
den volgens hem in de stad min-
der last van landbouwgif hebben 
dan op het platteland. In dat ka-
der zullen de komende maanden 
meer bijenkasten op daken van 
overheidsgebouwen in Neder-
land w orden g eplaatst.                                   

Honkbal
RCH-Pinguins breekt met 
matige openingstraditie

Heemstede - De Racing doet al 3 jaar lang mee in de strijd om 
het kampioenschap van de Overgangsklasse, maar al die jaren 
werden in het openingsweekend de punten gedeeld met de te-
genstander, in 2010 Tex Town Tigers, in 2011 Euro Stars en in 
2012 Twins. 
De dubbele winst op Robur voedt het optimisme dat RCH zich 
opnieuw zal gaan plaatsen voor de kampioenscompetitie, waar-
voor dit jaar slechts 4 teams in aanmerking komen. Twee belang-
rijke concurrenten, DSS en Twins speelden tegen elkaar en deel-
den de punten. Naast RCH behaalde alleen promovendus Zwijn-
drecht de volle winst.

De seizoenopening, zaterdag in Heemstede, leek een korte aan-
gelegenheid te worden. Na 5 innings stond het al 9-0, vooral door 
een productieve 4e slagbeurt, waarin 4 honkslagen en 2 vrije lo-
pen voldoende waren voor 4 runs, terwijl aan de andere kant de 
Roburaanval geen vat kreeg op werper Chris Mowday. Maar van-
af de 6e slagbeurt stokte de RCH- productie en vielen de honksla-
gen te verspreid om de score uit te bouwen. In de 7e inning keer-
de het tij. Weliswaar zette Chris Mowday 3 tegenstanders met 3 
slag aan de kant, maar moest hij ook 5 honkslagen en 2 runs in-
casseren. René Versteeg mocht vervolgens de laatste 2 slagbeur-
ten van Mowday overnemen en omdat ook hij 2 tegenstanders 
over de thuisplaat zag komen werd de eindstand op 9-4 bepaald, 
met Mark Smit met 4 uit 5 als aanvallende uitblinker.

Ook in de Apeldoornse return ging RCH-Pinguïns vlot van start. 
Ook al liet de uitblinker van een dag eerder (Mark Smit) het de-
ze keer afweten, zijn ploeggenoten sloegen er vrolijk op los, waar-
bij vooral Lex Leijenaar en Giovanni Valmont, beiden met 4 uit 6, 
opvielen. In de 1e inning kwamen 8 Heemstedenaren aan slag, 
waarvan er 4 de thuisplaat bereikten. Toch lukte het RCH lan-
ge tijd niet afstand van Robur te nemen, want starter Robin van 
Eis werd met een gretige slagploeg geconfronteerd. Via 4-1 na 1 
inning, 5-2 na 2 innings en 6-3 na 4 innings leek de wapenstil-
stand te worden getekend, want ook na 7 slagbeurten stond het 
nog steeds 6-3. Maar toen starting pitcher van Robur (Mathijs 
Oskamp) na 7 innings en 122 geworpen ballen de heuvel moest 
overdoen aan de relievers, sloeg de Racing met 5 runs in de laat-
ste 2 slagbeurten keihard toe: 3-11. Met de luxe van goede re-
lievers achter de hand kon RCH het zich wel permitteren Robin 
van Eis (met 2-2-7-1) na 6 slagbeurten te vervangen. Marcel Tim-
mer had de laatste 3 innings geen kind meer aan de Apeldoorn-
se slagploeg, die grossierde in het produceren van vangballen en 
slechts 1 speler het 1e honk zag bereiken. 

Komend weekend volgt de dubbel tegen Double Stars, zaterdag 
op het veld van Alcmaria Victrix uit en zondag op het Heemsteed-
se Sportpark, aanvang 14.00 uur.

Woensdagmiddagclub (5 -10 jaar)
Verrassing voor Moederdag

Heemstede - Woensdagmiddag 
is het knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar. Knutseljuf Renate be-
denkt prachtige, leuke en mooie 
dingen om te maken. Er wordt 
gewerkt met hout, stof, papier, 
verf, kralen etc. 
Op woensdag 24 april gaan de 
kinderen écht een superleuke 
verrassing voor Moederdag ma-
ken. Wat? Dat kunnen we na-
tuurlijk nog niet zeggen…. Maar 
vraag ernaar op de Woensdag-
middagclub!
Renate helpt, stuurt en brengt 
meisjes en jongens op goede 
ideeën. Elke keer gaan de kin-
deren tevreden met hun eigen 
werkstuk naar huis. Belangrijk is 

een goed humeur, geduld, aan-
dacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. ”Het is hier altijd heel 
gezellig en de kinderen werken 
hard” aldus juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-
10 jaar) - Knutselen met Rena-
te is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.  Kosten per keer 
zijn: 4,00, een kaart voor 10x kost 
35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren aanmelden: 023-548 38 
28 – kies 1. (op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur). Kinderen die 
zich van te voren hebben aange-
meld gaan voor. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.



Duurzaamheidspad 
geopend in ganzenpas

Heemstede – “Heel anders zon-
der regen. Heel anders als het 
voorjaar zou zijn, maar het duur-
zaamheidspad kunnen we lo-
pen”. Daarmee opende wethou-
der Jur Botter het pad in Park 
Meermond met gedeputeer-
de Jaap Bond en beiden kon-
den achter de ganzen in ganzen-
pas het pad ontdekken. De gan-
zen gaven het tempo aan op mu-
ziek van Nikkelen Nelis. Botter 
had een groot gevolg mee, con-
gresleden die een middag na-
gedacht hadden over speelna-
tuur en duurzaamheid. Het be-
drijfsleven in gesprek met de 
overheid en onderwijs over het 
groen in stad en land. Op speel-
plekken en speelplaatsen waar-
bij Park Meermond eigenlijk een 
ideaalbeeld opleverde. Dicht-
bij het centrum een grote speel- 
en wandelplek voor jong en oud. 
Een plek waar kinderen de mo-
gelijkheid hebben om in de 
buurt in de natuur te kunnen 
spelen. Mike Doodeman, jonge-
renwerker van Casca, liep op de 
top van de heuvel op Meermond 
speeltoestellen en speelatribu-
ten klaar te zetten, zich afvra-
gend welk kind met dit weer zou 

komen spelen. Maar als er één 
komt ben ik niet voor niks bezig 
geweest. Er kwam toch een heel 
elftal. De meeste kinderen had-
den de informatieborden langs 
de duurzaamheidsroute goed 
gelezen. Daarop staat veel over 
zwerfafval. Zo verteert een krant 
in 1 tot 5 maanden, maar een 
patatbakje in 5 jaar en kauw-
gum pas in 25 jaar, dus is de-
ze wijsheid duidelijk, “verstan-
dige mensen gooien geen afval 
weg, alle anderen is het verbo-
den”. Een ander bord geeft aan 
dat er boven een kabelbaan is en 
een glijbaan. Je kunt er in jun-
glehutten klimmen en in de na-
tuur struinen. Je kan er meer te 
weten komen van wat er groeit 
en bloeit. Over de afvalwaterzui-
veringsinstallatie vlak naast het 
park. Heb je een smart Phone, 
download dan de app “ANWB 
in het park” en zoek park Meer-
mond. Je vindt er het duurzaam-
heidspad gemakkelijk.
Eenmaal boven kregen de gan-
zen met Nikkelen Nelis een 
gratis borrel uit de lucht en 
stond de catering klaar voor de 
gasten.
Ton van den Brink

Porsche.

Heemstede - Ondanks de min-
dere periode die de auto-bran-
che momenteel doormaakt is het 
de winkeliersvereniging WCH 
ook dit jaar weer gelukt om 
een mooie collectie auto’s neer 
te zetten. Met meer dan 15 be-
drijven, 22 merken en meer dan 
60 bolides wordt de AutoShow 
Heemstede ook dit jaar uw be-
zoek meer dan waard. Zater-
dag 20 april vindt de autoshow 
plaats. Zie voor meer info de ad-
vertentiepagina elders in deze 
krant.

Vanzelfsprekend zijn vrijwel alle 
Heemsteedse merk-dealers van 
de partij, maar ook andere gere-
nommeerde merken als Mazda, 
Subaru en Audi die niet Heem-
stede gevestigd zijn nemen dit 
jaar deel. Sommige merken 
staan al voor de derde keer op 
de AutoShow en zijn vaak over 
de bezoekers en de aandacht 
erg tevreden. Niet zozeer dat je 
over de hoofden kan lopen maar 
wel om de kwaliteit en de sfeer.
Er zijn de afgelopen jaren ook 
daadwerkelijk auto’s verkocht. 
Hopelijk ook dit jaar weer een 
geslaagd evenement nu de Au-
toshow in Haarlem niet meer 
plaats zal vinden.
Nieuwe modellen staan ook 
weer op de AutoShow. Hierbij 
is onder meer de nieuwe Mer-
cedes CLA voor het eerst bui-
ten de showroom van Biemond 

& Van Wijk te zien! Een schitte-
rende auto die veel bezoekers en 
liefhebbers naar Heemstede zal 
trekken.
Maar ook Porsche is dit jaar  
weer te bewonderen. Ondanks 
dat Porsche Amsterdam helaas 
niet aanwezig kan zijn zal Stern 
Exclusief ws komen met een 
Porsche 911 en een schitterende 
Aston Martin Virage! Twee top-
bolides met de nodige PK’s.
Maar ook voor de andere onder-
werpen valt er veel te zeggen. Zo 
zijn er kleine en compacte auto’s 
en elektrische of hybride voer-
tuigen die natuurlijk momenteel 
erg in trek zijn.
Zowel bij Renault als bij Nis-
san zijn hier goede voorbeelden 
van te vinden. En ook het duitse 
Volkswagen komt voor het eerst 
naar de AutoShow van Heem-
stede! De auto’s worden opge-
steld op het bredere deel van de 
Raadhuisstraat en het bredere 
deel van de Binnenweg en staan 
te glimmen van 9.30-17.00 uur.
 
Vanuit Amsterdam komt er een 
zweefmolen met muziek. Een 
ware trekker voor de kinderen 
tot en met 8 jaar. De zweefmolen 
wordt vanuit Amsterdam naar 
Heemstede gereden met een 
echte tractor en wordt vergezeld 
door een vrolijke caravan.
De Zweefmolenaar uit Amster-
dam zal er een feestje van ma-
ken met vrolijke parasolletjes en 

schitterende muziek. Wie met de 
Autodealers gaat praten en zijn 
kinderen meeneemt krijgt mis-
schien wel ’n gratis ritje in de 
zweefmolen van de Zweefmole-
naar! De zweefmolen komt op de 
hoek van de Julianalaan en de 
Binnenweg te staan.
 
In de loop van de middag zul-
len ook de deelnemende merken 
vergezeld worden door de swin-
gende klanken van de Dixieland 
Crackerjacks. Een lopend orkest 
van vijf personen wat door de 
Raadhuisstraat & Binnenweg zal 
trekken van Noord naar Zuid.
Ook daar waar geen Auto’s 
staan opgesteld worden vrolijke 
klanken tentoon gespreid om het 
winkelend publiek te vermaken.
 
De AutoShow Heemstede bena-
drukt de goede bereikbaarheid 
en het nog “ouderwets voor de 
deur kunnen parkeren” in het 
mooie centrum van Heemstede.
Dat de winkelstraten Raadhuis-
straat en Binnenweg het goed 
doen is wel gebleken in 2012 
toen de WCH de 2e Plaats in 
de verkiezing “Leukste winkel-
straat van Nederland” wist bin-
nen te slepen. Uiteraard wordt 
ook dit feit nogmaals naar voren 
gebracht met vrolijke ballonnen.
Kortom… redenen genoeg 
om komende zaterdag te gaan 
shoppen in Heemstede!

Aston Martin.

Vertier op Binnenweg/Raadhuisstraat 

AutoShow Heemstede met muziek 
en kinderactiviteiten

Crackerjacks.

Heemstede - Op vrijdag 3 mei, van 14 – 15 uur, kunnen jongeren 
van 12 tot en met 16 jaar deelnemen aan de workshop manga te-
kenen in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. De 
toegang is gratis. Het is noodzakelijk je van tevoren aan te melden. 
Dit kan online of bij de balies van de bibliotheekvestigingen. Man-
ga tekenen is een Japanse striptekentechniek die de laatste jaren 
ook in Europa heel populair geworden is. Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Bestellen van kaarten 
kan via de website of bij de balies van de bibliotheekvestigingen. 

In Bibliotheek Heemstede
Gratis workshop manga 
tekenen voor jongeren
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IN MEMORIAM

Sjoukje
van der Pas

(1928-2013)
Heemstede – Op 2 april overleed 
op 84-jarige leeftijd in Heem-
stede mevrouw Sjoukje van der 
Pas-Bouman.  Hier volgt een be-
knopte samenvatting van het le-
ven van een levenslustige vrouw die haar sporen vanuit een werk-
zaam leven als bestuurder en vrijwilliger heeft nagelaten. Sjoukje 
van der Pas  werd in 1928 in de Friese hoofdstad Leeuwarden gebo-
ren, maar lang heeft ze daar niet doorgebracht omdat haar ouders 
toen zij vier jaar was verhuisden uit het Noorden des lands. Ze volg-
de een middelbare opleiding aan de Amstelschool in Amsterdam en 
begon als tandartsassistente, maar stopte toen de kinderen kwa-
men. Toen die eenmaal op school zaten werd zij actief in school-
commissies en ouderraden. In 1971 vestigde zij zich in Heemstede 
en waar ik haar via het bestuur van sociaal-cultureel centrum het 
Oude Posthuis leerde kennen. Eenmaal in haar nieuwe woonplaats 
gevestigd ging ze twee jaar rechten studeren en trad zij toe tot de 
VVD. Geleidelijk groeide haar politieke bewustzijn. Getrouwd met 
Wim van der Pas, die als salesmanager computers bij Philips werkte, 
heeft zij eerst voorrang gegeven aan de opvoeding van drie doch-
ters. Zij noemde zich dan ook een laatbloeier. In 1978 werd Sjou-
kje van der Pas benoemd in de gemeenteraad en ten gevolge van 
het plotse overlijden van de heer H.Arnoldy is zij hem tussentijds 
als wethouder opgevolgd op 28 maart 1985, welke functie zij tot 
1 mei 1990 heeft vervuld. Zij viel daarbij met de neus in de boter 
met in haar portefeuille een veelheid aan bestuurstaken ten aanzien 
van milieu, onderwijs, economische zaken, personeelsbeleid, groen-
voorziening en reiniging. Door haar benoeming was het voor de eer-
ste maal in de geschiedenis dat het merendeel der bestuurlijke ze-
tels werd ingenomen door vrouwen. Tegenover burgemeester Van 
den Bosch en wethouder Baar ook de vrouwelijke wethouders Bier-
man en Noorman.  Wat voor de debutante aanleiding vormde aan 
de toenmalige burgervader een grammofoonplaat aan te bieden van 
de operette ‘Das Dreimäderlhaus’. Intussen was zij ook lid van Pro-
vinciale Staten en bekleedde daarnaast nog andere functies. Haar 
zevenjarige ervaring als raadslid kwam  bij de besluitvorming goed 
van pas en zij roemde de collegialiteit, die kenmerkend voor Heem-
stede mag worden genoemd. In 1987 nam zij na 5 jaar afscheid als 
Statenlid om zich helemaal op het wethouderschap te kunnen rich-
ten en ook haar kinderen en kleinkinderen niet te verwaarlozen. Te-
rugkijkend  meende ze te kunnen opmerken dat provinciale plan-
nen vaak al te gedetailleerd zijn en pleitte zij ervoor meer aan de 
gemeenten over te laten en zich te beperken tot het scheppen van 
voorwaarden. In haar periode als wethouder werd de mogelijkheid 
geschapen om het huishoudelijk afval gescheiden op te halen. In 
het 1987 uitgeroepen ‘Jaar van het milieu’ kreeg dat in Heemstede 
o.a. gestalte met de opening van een ‘Ecodroom’, het milieucentrum 
in Groenendaal. Heemstede kende ook een milieuprijs die de wet-
houder in 1988 mocht uitreiken aan mevrouw Marisca van der Eem-
Wildschut, die talrijke activiteiten had ontplooid, vooral erop gericht 
de jeugd meer milieubewust te maken.  In de vrijetijd bekwaamde 
zij zich in de golfsport. Een gelukkig moment in haar leven was het 
feit dat één van haar dochters, Karin, eind 1992 in Heemstede als 
raadslid werd geïnstalleerd, ook al was dat voor een andere politieke 
partij namelijk D66. Tijdens verkiezingen hingen destijds zonder pro-
bleem  thuis gewoon affiches van beide partijen voor het raam. Na 
haar wethouderschap bleef zij actief o.a. binnen de cliëntenraad van 
Kennemerduin en als voorzitter van de Cliënten-koepelraad Zorg-
balans Groep, waarmee zij stopte toen haar man meer hulp no-
dig had en zij als manterzorger optrad. In 1999 werd aan Sjoukje 
van der Pas een koninklijke onderscheiding toegekend, voorname-
lijk vanwege haar werk als vrijwilliger. Dat onbetaalde werk gaf haar 
veel voldoening en zoals ze ooit zei had dat haar leven verrijkt. Ten 
slotte: toen even sprake was om Groenendaal te privatiseren was zij 
het hier vanuit haar vaste overtuiging mee oneens. Daarover zei ze 
in een interview in de krant van 3 februari 1999: “Groenendaal heeft 
een enorm belangrijke functie voor Heemstede. Er zijn zoveel men-
sen, die elkaar daar regelmatig treffen, een echt ontmoetingspunt. 
Het bos moet dan ook vrij toegankelijk blijven voor de Heemstede-
naren. Ik ben geen voorstander van exploitatie van het bos door een 
andere organisatie dan de gemeente, slechts onder strikte voor-
waarden. En zulke voorwaarden maken het bos voor een exploitant 
absoluut onaantrekkelijk.”
Voor wie haar gekend heeft zal de herinnering aan Sjoukje van der 
Pas-Bouman levendig blijven. 
Hans Krol

Uit de commissies ruimte en samenleving

Vomar blinkt uit in het vermijden 
van contact met bewoners

De gemeentelijke rekenkamer 
doet samen met een aantal om-
liggende gemeenten onderzoek 
naar de wijze waarop de con-
tracten en de uitvoering van de 
vuilinzamelaar De Meerlanden 
verliep en verloopt. Hiervoor is 
een bureau ingehuurd dat de 
gegevens moet verzamelen. Uit 
de antwoorden van de wethou-
der op vragen vanuit de commis-
sie viel op te maken dat er een 
probleem ligt bij de voormalige 
gemeentelijk werf. Wat er pre-
cies niet klopt op de werf bleef 
onduidelijk. De wethouder wilde 
daarop niet ingaan. Er is spra-
ke van dat het milieueiland aan 
de Cruquiusweg weer in han-
den van de gemeente komt. 
Heemstede heeft net een nieu-
we overeenkomst gesloten met 
De Meerlanden waardoor par-
tijen weer twee jaar aan elkaar 
vast zitten. 

Nieuwe Vomar 
De gemeente laat een verkeers-
kundig onderzoek doen naar 
de consequenties voor ver-

keer en parkeren bij de nieuw te 
ontwikkelen Vomar vestiging. 
De heer Bart Offerman sprak na-
mens de Buurtgenoten Binnen-
weg-Oost zijn ongenoegen uit. 
Waarom is het rapport van de 
Grondmij, waarin eerder al ei-
sen ten aanzien van verkeer en 
parkeren waren vastgelegd, niet 
betrokken bij het nieuwe onder-
zoek?
De gemeente komt de toezeg-
ging aan de bewoners niet na 
om de bewoners te betrekken 
bij de haalbaarheidsstudie. Ook 
de Vomar blonk uit, ondanks 
een toezegging daartoe, in het 
vermijden van het contact met 
de bewoners. De aanwezi-
ge raadsleden vroegen zich af 
waarom het onderzoek is geba-
seerd op vier varianten die door 
de Vomar zelf zijn ingediend. De-
ze varianten zijn bekend bij de 
raadsleden en in het geheim 
ter inzage gegeven. Dit riekt 
naar achterkamertjespolitiek, 
maar geen van de raadsleden 
vroeg om openbaarmaking. Bin-
nen een paar weken zal bekend 

zijn welke optie het meest voor 
de hand ligt.

Subsidie buurtfeesten
Tot 2012 was het mogelijk voor 
straten en buurten om een ge-
ringe subsidie (250,-) te krijgen 
van de gemeente bij het organi-
seren van een straat feest. Afge-
lopen jaar werd dit al terug ge-
bracht tot vijf buurtfeesten en in 
2013 wordt dit beperkt tot drie 
feesten per jaar. De feesten moe-
ten daarnaast voldoen aan nieu-
we eisende. Zo moet het element 
bewegen voor burgers en duur-
zaamheid binnen de activiteit 
zijn opgenomen. Per buurtfeest 
is maximaal 2500 euro beschik-
baar en totaal mag het dus niet 
meer kosten dan 7500 euro. Het 
wordt dus grootschaliger en ver-
laat men definitief het pad waar-
bij een enkele straat of pleintje fi-
nancieel wordt ondersteund. Een 
middag en avond samen met de 
straatbewoners eens ongedwon-
gen met elkaar kennis maken of 
banden te verstevigen mag nog 
wel maar het recht op subsidie 
vervalt. De aanvraag voor een 
gesubsidieerd buurtfeest moet 
voor 1 mei zijn ingediend.
Eric van Westerloo

Heemstede - De Meerlanden, de nieuwe Vomar en subsidie 
voor buurtfeesten kwamen aan de orde tijdens de commissies 
Ruimte en Samenleving van de gemeente.

Workshops Zonnebloem op Hageveld
Heemstede – De vierdeklas-
sers van Hageveld zitten in hun 
maatschappelijke stageperio-
de en klussen er op los. Donder-
dagmiddag werden gasten van 
de Zonnebloem Heemstede en 
Bennebroek door zestien leer-
lingen ontvangen. De stage co-
ordinator van de Zonnebloem, 
Stef Sikkelerus had maandag 
de leerlingen ingepraat. Eme-
lien heeft gekozen voor organi-
satie en weet nu een feestje voor 
ouderen te maken. Leuk om te 
zien hoe het vanmiddag loopt. 
Van parkeren tot en met het 
serveren van een advocaatje. 
Parkeren was geen probleem, 
maar wat is een advocaatje? 
In de pauze wisten ze de slag-
room keurig op de gele lekker-
nij te spuiten en het juiste klei-
ne lepeltje hadden ze ook bij de 
hand. Het draaiboek, gemaakt 
door de leerlingen met de acti-
viteitenbegeleiders van de Zon-
nebloem, werkte perfect. De 
bloemen stonden klaar voor het 
bloemschikken, waar prach-
tige stukjes van werden ge-
maakt. Bedankt nog Bloemen-
hof, `t Blomke, Hema, Groenrijk 
en de markt van Heemsetde. De 
heer van der Meij, 80 jaar, herin-
nerde zich nog hoe hij als jonge-
tje hier voetbalde met de pries-
terstudenten. Straatjochies van 
de Glip speelden wel meer rond 
Hageveld en er viel altijd wel 
een potje te spelen. Hij vond het 

prachtig om hier weer even rond 
te lopen,  te zien dat er op Hage-
veld eigenlijk niet veel veranderd 
is. Maar de wandeling van de 
Glip naar Hageveld wel. De vel-
den van HBC lagen vroeger ach-
ter zijn Mulo, de Henricus aan de 
Herenweg. `Wat doen die leerlin-
gen het goed he`! In een volgend 
klaslokaal wordt gejuicht als Cor 
Winnubst bij het sjoelen hoge 
ogen gooit. Leuk spelletje met 
zeven man en een bestuur dat 
toekijkt. Bij het cup cakes ver-
sieren wordt toegehapt. Het ziet 
er allemaal ook zo lekker uit en 
het wordt toch mooi! Diane Mar-
tens, regiovoorzitter, versiert lek-
ker mee. Bij de quiz over het Ko-
ningshuis is het afzien. Die anjer 

van Prins Bernhard, ja dat weten 
we wel, maar wie zijn nu de twee 
jongste dochters van Maxima en 
Willem Alexander, was de Prin-
sessendag een voorloper van de 
Koningsdag? Bij die laatste vraag 
gaat iedereen in de fout, daar-
om vonden ze die vraag de leuk-
ste. Na de workshops werd er in 
de kantine gezongen door een 
leraar economie uit Den Haag, 
die prachtig Amsterdams kon 
zingen. Spiegelbeeld van Wille-
ke en het Dorp van Willem wer-
den uit volle borst meegezongen, 
Andre Hazes, Guus Meeuwis 
en Cliff Richard volgden. Ook 
hier smaakte het advocaatje per-
fect.
Ton van den Brink
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Collecteweek Rode Kruis, 
wie wil meehelpen?
Heemstede - In de week van 10 
tot en met 15 juni wordt de jaar-
lijkse collecte gehouden van het 
Rode Kruis. Ook het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken doet mee 
aan deze collecte. In Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal, Ben-
nebroek en Spaarndam zal een 
groot aantal collectanten huis-
aan-huis bij de bewoners aan-
bellen. De volledige opbrengst 
komt ten goede aan het Rode 
Kruis Haarlem en Omstreken. 
Met de opbrengst kunnen oude-
ren, gehandicapten en chronisch 
zieken activiteiten aangeboden 
worden. Ruim 175 vrijwilligers 
van het Rode Kruis Haarlem en 
Omstreken zijn veelal wekelijks 
actief om onze deelnemers en 
gasten te begeleiden.  Activitei-
ten zijn: activerend huisbezoek, 
telefooncirkels, recreatiemidda-
gen in ons gebouw, middagtoch-
ten door de regio, fiets tochten 
met de speciale rolstoelfietsen, 

scootmobieltocht, vaardagen en 
sociaal vervoer. Jaarlijks genieten 
zo´n 100 gasten van aangepas-
te vakanties op het vakantieschip 
J. Henry Dunant, in één van de 
Rode Kruis- vakantiehotels of de 
aangepaste boerderij de Immink-
hoeve en de Vinkenhoeve. 
Het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken zoekt extra collectan-
ten om te helpen tijdens de col-
lecteweek. Heeft u in de tweede 
week van juni nog tijd? Alle hulp 
is welkom. Met de collectan-
ten worden afspraken gemaakt 
in welke straten men wil collec-
teren. Afhankelijk van de straat 
kunnen circa 100 à 120 huizen in 
ongeveer twee uur bezocht wor-
den. Neem contact op met het 
Haarlemse Rode Kruis via info@
rodekruishaarlem.nl, of telefo-
nisch van maandag tot en met 
donderdag tussen 8.00 en 16.00 
uur, 023-5411612.
Info: www.rodekruis.nl/haarlem.

Bennebroek - In 1972 begon 
vader Henk Nouris het loodgie-
tersbedrijf dat snel uitgroeide tot 
een toonaangevend installatie-, 
bouw-, keuken- en badkamer-
bedrijf in de regio en ver daar 
buiten. Al meer dan 40 jaar is 
Nouris een erkend loodgieters-
bedrijf. Door de jaren heen heb-
ben zij hun werkzaamheden voor 
bedrijven, overheidsdiensten en 
particulieren flink uitgebreid. 
Naast alle denkbare installatie-
mogelijkheden, voor zowel grote 
projecten alsmede klein onder-
houd kunt u bij Nouris Bouw- en 
Installatiebedrijf terecht.
Totaalpakket
Van gas- en waterinstallaties, 
herstel en reparatie van zink-
werk tot complete C.V.-installa-
ties en van warmwaterappara-
tuur tot riolerings- en storings-
werkzaamheden, Marcel Nou-
ris en zijn medewerkers draai-
en de hand er niet voor om. De 
kracht van Nouris is het totaal-
pakket dat zij u kunnen aanbie-
den. Ook voor keukens, sanitair 
en stylingadvies kunt u hier uit-
stekend terecht. 
Op eigen kracht
Marcel Nouris, de jongste zoon 
van Henk, leerde het vak van 
jongs af aan en werkte zich op 
tot drijvende kracht achter de 

bouw- en installatietak van het 
bedrijf. In 2010 is Marcel Nou-
ris gestart met Nouris Bouw & 
Installatiebedrijf, om zo de acti-
viteiten waar vader Henk zo be-
kend om stond te continueren. 
Echter het nieuwe Nouris Bouw- 
& Installatiebedrijf legt zijn fo-
cus volledig op werkzaamheden 
als installatiewerk, dakbedek-
king en complete verbouwing 
van woningen. Met een vakkun-
dig en ervaren team is Nouris in 
staat de klanten volledig te be-
dienen. Alles wordt uitgevoerd 
met moderne middelen en duur-
zame kwaliteitsnormen maar wel 
met ouderwets vakmanschap. 
Particulier en zakelijk
Voor zowel particulieren als be-
drijven is Nouris al jaren hèt ser-
vicegerichte bouw- en instal-
latiebedrijf van de regio Haar-
lem met een betrouwbare prijs- 
en kwaliteitsverhouding. Gere-
nommeerde aannemersbedrij-
ven werken met hen samen in 
nieuwbouw, utiliteitsbouw of 
verbouw. van woningen en be-
drijven.  Marcel Nouris: “Wij wer-
ken al jaren samen met diverse 
bedrijven uit regio Kennemer-
land.  Van tegelzetter tot stuka-
door en van dakdekker to schil-
der. Ik blijf de contactpersoon 
van het begin tot en met de op-

levering, dus de klant heeft als 
voordeel dat  hij niet zelf  voor 
iedere klus aparte offertes hoeft 
aan te vragen. Dit geldt ook voor 
service of vragen achteraf.  Dat 
wij de gehele verbouwing coör-
dineren wordt door onze klanten 
als heel prettig ervaren. Ik stel 
hoge eisen aan de werkzaamhe-
den en de kwaliteit van de (duur-
zame) producten waar wij mee 
werken. De jarenlange  samen-
werking tussen  mijn leveran-
ciers, groothandels en mijn klan-
tenkring zijn hiervan het bewijs.”  
Aangezien het huidige Btw-ta-
rief sinds 1 maart gedurende de 
periode van 1 jaar  naar 6% gaat 
voor de renovatie of verbouw van 
huizen en het vervangen van de 
Cv-ketel, is het verstandig om nu 
offertes aan te vragen zodat men 
verzekerd  is van deze 15%-kor-
tingsregeling.
Marcel Nouris: “Al jaren hebben 
wij het motto: Wij zijn groot ge-
noeg voor het grote, klein ge-
noeg voor het kleine  werk. Wij 
komen vrijblijvend bij u langs om 
de mogelijkheden van uw wen-
sen door te spreken.”

Informatie
Telefoon: 023 - 584 73 25 / E-
mail: info@nouris.nl / website: 
www.nouris.nl.

Alles op, onder en in het huis is... Nouris is er thuis!

Nouris al meer dan 40 jaar een 
begrip in regio Kennemerland

Team van Nouris.

Reactie ‘vernieuwd’ kruispunt Dreef/Camplaan
Het zou veel beter worden dan voorheen, volgens 
deskundigen als de gemeente, scholen en de  
Fietsersbond.

Nou, als fietser ben je nu slechter  af  als van 
de Dreef afkomt en je  wilt de Camplaan in. Alle 
verkeer raast langs je heen en of je wilt of niet: 
je moet op de  hoek afstappen, als fietser, en al het 
verkeer voorbij laten gaan tot er een gaatje komt 
en dan mag jij.
Vroeger stak je je hand uit om linksaf te gaan (van 

Dreef afkomende) en de andere baan was voor 
rechtuit- en rechtsafverkeer. Dit verliep soepeler, 
nu echter krampachtiger.
Wat betreft ‘ongelukken’ is het toen en nu hetzelf-
de: je bent als fietser het doelwit en vogelvrij.

Moeten er soms stoplichten komen? Zoals het nu 
is, is het gewoon gevaarlijker geworden en zeker 
niet verbeterd.

Carla Mudde,  Camplaan 2, Heemstede.

INGEZONDEN

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
Ethiopië, de diverse
gezichten van Abessynië
In deze lezing krijgt u een im-
pressie van de enorme di-
versiteit aan ‘gezichten’ in dit 
uitzonderlijke land in Oost 
Afrika. Op een oppervlak, zo 
groot als Frankrijk en Span-
je samen, ontmoette hij veel 
onderling totaal verschillen-
de samenlevingen met elk 
hun eigen levensstijl, taal en 
cultuur. Maar ook de ver-
schillen in landschap, tem-
peratuur, hoogte, de aanwe-
zigheid van natuurwonderen 
zoals de watervallen in de 
Blauwe Nijl, de in rots uitge-
hakte kerken, dit alles is Ethi-
opië.
Het reisverhaal ‘Gambela’ van 
Frank, wordt voor de Stichting 
S-3-O ter verkoop aangebo-
den tijdens de lezing. Een po-
sitieve kijk op een zeer bijzon-
der land!
De Trefpunt-Casca-lezing 
Ethiopië, de diverse gezich-
ten van Abessynië is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 

Heemstede op dinsdag 23 
april om 14.30 uur. De entree 
is 4,00.

Woensdagavondfilm
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 24 april is dat 
een Nederlandse dramafilm. 
Het verhaal gaat over één fa-
milie, waarin iedereen op een 
punt in zijn of haar leven be-
land is dat er keuzes gemaakt 
moeten worden. Een heerlij-
ke mix van humor en drama 
en een cast van bekende Ne-
derlanders! De film begint om 
20.00 uur. Filmduur: 133 minu-
ten. De entree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze film óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
films die gepland staan. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Heemstede - Het Bloemencor-
so van de Bollenstreek beleeft 
zaterdag 20 april de 66ste edi-
tie. De 40 kilometer lange route 
voert van Noordwijk naar Haar-
lem en doet ook Heemstede aan. 
Dit Bloemencorso wordt ook 
wel het gezicht van de lente ge-
noemd. De bonte stoet vertrekt 
om 9.30 uur vanaf de boulevard 
in Noordwijk naar Haarlem, waar 

het rond 21.00 uur prachtig ver-
licht de Haarlemse binnenstad 
binnenrijdt. Hier zijn de praal-
wagens nog tot zondag 21 april 
tot 17.00 uur te bezichtigen op de 
Grote Markt, in de Damstraat en 
langs het Spaarne. 
Wie meer info wil, kan zich tele-
fonisch in verbinding stellen met 
VVV Informatiekantoor Haarlem: 
0900 6161600.

Bloemencorsoweekend









Regio - Zeilschool Aalsmeer: professioneel, bruisend en veelzijdig; 
dé plek voor ontspanning en ontmoeting.
Zeilschool Aalsmeer: dé bron van inspiratie en plezier.
Zeilschool Aalsmeer: ruim 40 jaar met passie geleid door Peter de 
Wit. 
Verveelt het niet na 40 jaar? Peter: “Nee, het avontuurlijke samen-
spel tussen mens, boot, water en wind blijft boeien. De uitdaging 
om op koers te blijven onder de wisselende weersomstandigheden 
en met de niet te voorspellen mens…”

Zeilschool Aalsmeer is inmiddels een begrip in de wijde omgeving 
van Aalsmeer. Het frisse geel/blauw versiert de fraaie Westeinder-
plassen, vrolijke stemmen klinken over het water als de vloot van 
de zeilschool rondvaart. Veel mensen uit Aalsmeer en wijde om-
geving zijn dankzij de zeilschool uitgegroeid tot enthousiaste wa-
tersporters. 

De zeilschool staat open voor vernieuwingen.  Zowel de goed on-
derhouden vloot van onder meer Optimisten, Lasers, Pico’s, Rand-
meren, Valken, Flytours, surfboards, catamaran Nacra 570, als de 
cursussen en opleidingen worden ieder jaar  geactualiseerd.  
De erkenning van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) 
en de internationale organisatie Verband Deutsche Wassersport 
Schule (VDWS) staan garant voor een hoge opleidingskwaliteit en 
een uniform diplomasysteem.  Met deze diploma’s kun je wereld-
wijd een zeilboot of surfboard huren en les geven.

Van april tot eind november biedt Zeilschool Aalsmeer een scala 
aan mogelijkheden voor het aanleren én verfijnen van de zeil- en 
surftechnieken. Gemotiveerde en enthousiaste instructeurs staan 
klaar om jou op een ontspannende wijze het zeil-en surfgevoel bij 
te brengen, onder het motto ‘leren met plezier’. 
“Onze oudste lesklant is 70 jaar, de jongste 5, dus jong en oud zijn 
welkom!

Een greep uit de vele lesmogelijkheden? Privéles, les in groepsver-
band, losse dagcursus, halve dagcursus voor volwassenen, meer-
daagse cursus, zeil- en surfweken en de spettercursus voor de al-
lerjongsten. Nieuw is de Opti Wedstrijdclub voor de gevorderde 
jeugdzeilers”, vertelt Peter enthousiast.
En hij vervolgt: “Zeilschool Aalsmeer kent een breed aanbod van 
zeilschoolgerelateerde activiteiten zoals schoolzeilen, zeilen in het 
kader van de naschoolse opvang, familieactiviteiten, evenementen, 
feesten,  kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes, teambuilding. Daarnaast 
verzorgen wij in het voor- en najaar de cursus klein Vaarbewijs 1, 2 
en het gehele jaar privélessen op maat.
Zeilschool Aalsmeer is een professioneel opleidingscentrum voor 
erkende opleidingen tot CWO en VDWS zeil-, surf- en catamaran-
instructeur.” 

Tot slot: “Maak kennis met ons mooie, veelzijdige bedrijf als toe-
komstige lesklant, instructeur of evenementschipper. Informeer 
naar de vele mogelijkheden en drink een kopje koffie op ons ge-
zellige terras aan de haven of in de sfeervolle horecaruimte (een 
voormalige kweekkas) met open haard, piano en bar. 
Kortom: kom en voel je welkom!” 
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Heemstede - 25 jaar geleden 
startte Myra Viviane Engelen 
haar carrière als schoonheids-
specialist, visagiste en pedicu-
re+ in Amsterdam, om vervol-
gens de passie voor het vak, to-
taalbehandelingen en zee-cos-
metica echt op te doen aan de 
westkust van Italië.
Na Italië werkte Myra in verschil-
lende landen en salons. Te land, 
maar ook ter zee op verschillen-
de cruiseschepen.
“Het voelde enorm goed om uit-
eindelijk zelfstandig te werken 
vanuit huis, maar wat ik mijn 
klanten kon aanbieden was be-
perkt”, vertelt Myra. Daar is nu 
verandering in gekomen met de 
komst van M/V Optimal Comfort! 
Een modern instituut voor man-
nen en vrouwen die die de na-
tuur in het algemeen en hun ei-
gen lijf in het bijzonder een warm 
hart toe dragen. Ruimte, Rust én 
Resultaat gewoon aan de Zand-
voortse-laan 69.
Het spreekt voor zich dat er als 
hoofdmerk zeecosmetica werd 
gekozen. En geen merk is daar 
beter in dan Phytomer. Myra: “De 
behandelingen en producten die 
de mensen van dat prachtige be-
drijf in de markt zetten zijn met 
recht technische hoogstandjes 
te noemen en dat op totaal ver-
antwoorde ‘groene’ wijze.”

De originele benadering van 
Phytomer bij de behandelingen 
zorgt voor een vermindering in 
de aanmaak van het stresshor-
moon cortisol en een efficiën-
te ontgifting. Dit door middel 
van een speciale rugpakking die 
wordt aangebracht voorafgaan-
de aan de behandeling.
De huid neemt hierdoor alle in-
grediënten veel beter op en de 
resultaten zijn met recht prach-
tig te noemen.
Wie individueel kennis wil ma-
ken moet zeker eens de aanbie-
ding bekijken!

Introductiedag 
Op zondag 21 april wordt bij de Zeilschool een introductie-
dag georganiseerd, voor jeugd vanaf 5 jaar en volwasse-

nen. Kijk op  www.zeilschoolaalsmeer.nl voor meer 
informatie of bel 0297-320122.

Zondag 21 april: introductiedag

Zeilen & surfen bij 
Zeilschool Aalsmeer

M/V Optimal Comfort

Ruimte, Rust én Resultaat gewoon 
aan de Zandvoortselaan 69

Heemstede - Roos van der 
Meer heeft de kleurwed-
strijd gewonnen die Bak-
kerij Bertram Heemstede 
organiseerde in het kader 
van Pasen. Zij mocht zich 
gelukkig prijzen met een 
enorm chocolade paasei. 
Gefeliciteerd Roos!

Roos van der Meer 
kleurt het mooist

Wie het leuker vind in groepsver-
band een ‘2-uurs-beauty school’ 
te volgen kan alvast boeken voor 
de maand mei.
Naast Phytomer, wordt ook het 
exclusieve niche merk ‘Vie Col-
lection’ gevoerd. Medische in-
spiratie omgezet in spectaculai-
re resultaten en dat alles zonder 
apparatuur! Kijk ook voor een 
kennismaking met dit merk naar 
de aanbieding!

Om top tot teen ‘Optimale’ ver-
zorging te bieden is er een mooie 
pedicureruimte gemaakt en kan 
een ieder na afloop zonder haast 
nog een kop thee drinken. Zeker 
een goed idee na afloop van een 
massage, want het gedroom-
de instituut was niet compleet 
zonder top-masseur. Myra heeft 
één van ‘s lands beste mas-
seurs, Araff Baksoellah, bereid 
gevonden behandelingen te ko-
men geven en is daar superblij 
mee. De gasten die de opening 
van het instituut op 6 april j.l. be-
zochten konden dit na een in-
troductiebehandeling zeker be-
amen.

Informeer naar de aanbieding of 
zie de advertentie elders in de-
ze krant.
Voor informatie en boekingen 
graag een email naar: info@em-
ve.nu  of telefoon 06-22982361.
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Superprovincie
Jaren terug liep mijn oom Nico met een blauw oog. Niet zomaar een-
tje, nee een hele grote blauwe bult zodat hij de wereld maar door één 
oog kon bekijken. Met ingehouden lach vroeg ik hoe hij daar nu toch aan kwam. “Dat heeft je lieve tan-
te gedaan, jongen.” “Je kon je handen zeker niet thuis houden”, vroeg ik met een ironische ondertoon, 
wetende dat hij zelf niet vies was van uitdelen. “Nee, zo was het niet. Je tante en ik hadden ruzie over 
de politiek. Zij fan van ome Joop den Uyl. Nee niet die van de Fabeltjeskrant maar de politicus Joop. Die 
PvdA-man met dat grote gat in zijn hand. Ik, jongen, had het meer op Dries van Agt. Erudiete man, wel-
bespraakt en sportief. Hij sloot de Bloemenhovenkliniek in Heemstede, ook wel het abortuspaleis ge-
noemd. Tegenstander Joop liet zijn minister van gezondheid, Vorrink openlijk oproepen tot een landelijk 
protest. We kregen dus ruzie over het al dan niet sluiten van de kliniek die Heemstede op de kaart heeft 
gezet.” Dag na dag komen er uit de koker van de ambtenarij en de politici voorstellen, plannen en idee-
tjes. Ooit werd voorgesteld Nederland te verdelen in 24 provincies want, zo was de redenering, een Pro-
vincie moet dicht bij de burgers staan. Het werd uiteraard niets tot grote teleurstelling van alle baantjes-
jagers die zichzelf al in een nieuw Provincie die dienst zagen uitmaken. In 2011 wilde Zuid-Holland wel 
samen met een stukje Brabant en Zeeland. Volgens zeggen kreeg Noord-Holland te veel macht. Wie 
loopt er wel eens binnen in het provinciehuis? Ze zijn er en zij geven werk aan ongeveer 12.000 ambte-
naren. Nu hebben wij een PvdA-minister Plasterk die het de hoogste tijd vindt om de provincies samen 
te voegen. Dus opeens niet meer dicht bij de burger maar juist verder weg. Oef! Daar gaan een hoop 
baantjes verloren en daar zullen wij niets van merken in het land. Weg met de provinciale monumen-
tenlijst, weg met het via corruptie steunen van projectontwikkelaars, weg met een visie op het wegen-
net, weg met alle goedbedoelde subsidies. Ach, wat jammer nou dat er een man of twintig moet gaan 
protesteren voor het provinciehuis van Utrecht, Lelystad of Haarlem. Niemand vraagt zich af of de pro-
vincies niet helemaal weg kunnen en hun taken of in Den Haag of bij gemeenten te leggen. Het einde-
loze gedoe over de Duinpolderweg kan vanuit Den Haag met een pennenstreek geregeld zijn. Wij heb-
ben een gedeputeerde, juffi e Post, die iedereen aan het woord laat, want er zijn weer verkiezingen op 
komst en je moet je baantje toch veiligstellen. Of Heemstede nu wel of niet meer verkeer krijgt dankzij 
die weg, of Heemstede wordt opgeslokt door de buurgemeenten, of Heemstede nog ergens iets over te 
zeggen heeft, het zal mijn oom Nico worst zijn. Hij geniet van zijn pensioen op de Veluwe en kijkt wel uit 
voor weer een blauw oog. Hij berust in alles wat de politiek doet en wat mijn tante er van vindt. Oom Ni-
co denkt dat de superprovincie er wel zal komen, maar spreekt er zeker niet meer over met mijn tante. 
Oscar Oosterkroon 

Regenboogschool racete op circuit Heemstede  

Niet winnen maar teambouwen 
Heemstede – Vrolijke drukte op 
het Circuit Heemstede aan de 
Cruquiusweg, waar vrijdag tus-
sen 8.00 en 15.00 uur de 2e Jet-
net Technochallenge werd ver-
reden. 33 Teams van diverse 
basisscholen uit de regio gin-
gen  de sportieve strijd met el-
kaar aan met Traxxas Slash au-
to’s in heats van 10 minuten om 
de Tata RC Cup.  Ook ging een 
nieuwe klasse, de Jetnet Enter-
prise Cup van start met de nieu-
we Serpent GT-E auto’s. De-
ze auto’s werden bestuurd door 
leerlingen uit het voortgezet on-
derwijs.  Van de RK Regenboog-
school uit Alkmaar voerden Jan-
no Bijl en Sjoerd Burger als het 
PR team het woord. Zij hadden 
de krant gebeld om bekendheid 
te krijgen en geld op te halen. 
Je moet gegarandeerd wat geld 
hebben om onderdelen te kun-
nen kopen, we willen goed voor 
de dag komen met eigen T-shirts 
en de auto moet onze kleuren 
hebben. De fi nanciële manager 
had al gauw 400 euro`s binnen. 
Niet winnen, maar teambouwen, 
dat was de boodschap. We wor-
den beoordeeld op tijd rijden, 
het uiterlijk van de auto en het 
samenwerken. Geen grote gou-
den trofee, maar een big smile. 
Hun leraar, Francisco Rubio Fer-
nandes, heeft een eigen bolide 
en weet als coureur hoe je als 
team moet werken om een pres-
tatie neer te zetten. Hij zag in de-
ze dag een prachtige kans om 
kinderen te laten zien dat tech-
niek toekomst heeft en hoe be-
langrijk teambouwen is. Met el-

kaar presteren. Van elkaar le-
ren. De een doet PR de ander zit 
aan de knoppen. Max, Stefan en 
Quinten waren coureurs en JP 
en Nills mochten als monteurs 
de auto op het circuit houden. 
Heel lastig als je een accu hebt 

die niet wil presteren. Dan win 
je niet van de vele VWO- en ba-
sisscholen en zelfs een Pabo die 
meededen. Maar met 240 leer-
lingen hadden ze een onwijs tof-
fe dag tussen de droomwagens. 
Ton van den Brink

Team Regenboogschool.

Column

Bij de start Tata RC Races.

Theaterspecial voor Vrienden 
van Theater de Luifel

‘Daar zijn we 
vrienden voor’

Heemstede - Op zondag-
avond 28 april is het weer zo-
ver: Theater de Luifel  laat dan 
weer het jaarlijkse voorproefje 
zien van het komende theater-
seizoen. Een gratis theaterspe-
cial voor de Vrienden van The-
ater de Luifel. Nieuwsgierig ge-
worden? Programmeur Adriaan 
Bruin licht een tipje van de slui-
er op. 
De jaarlijkse Theaterspe-
cial voor Vrienden van Thea-
ter de Luifel is inmiddels tra-
ditioneel gemeengoed en een 
aftrap voor het nieuwe thea-
terseizoen. “Mede door de on-
dersteuning van de Vrienden 
van Theater de Luifel  biedt 
het theater ieder seizoen een 
hoogstaand cultureel program-
ma aan”, legt Adriaan Bruin uit. 
“We hebben inmiddels  meer 
dan 400 vrienden die ons the-
ater een  warm hart toedra-
gen, dus de waarderingsgraad 
ligt erg hoog.  Zij steunen hier-
mee een prachtig cultureel ini-
tiatief.  Vriend zijn van de Lui-
fel biedt ook vele voordelen”, 
vervolgt Adriaan, “Je krijgt als 
eerste het nieuwe theaterpro-
gramma van het komende sei-
zoen te zien en je kunt je daar-
om ook als eerste inschrijven 
op de kaarten van deze voor-
stellingen. En ik kan je alvast 
zeggen dat het weer spectacu-
laire theateracts gaan worden.  
Je geniet ook voorrang bij thea-
terabonnementen als vriend en 
wordt persoonlijk op de hoog-
te gehouden van speciale voor-
stellingen via onze nieuwsbrief. 
En natuurlijk de jaarlijkse The-
aterspecial die gratis  toegan-
kelijk is voor Vrienden voor de 
Luifel. Maar ook voor degenen 
die zich op deze avond als nieu-
we Vriend inschrijven. Eigenlijk 
vele wederzijdse vriendendien-
sten, maar daar zijn we vrien-
den voor, toch?” lacht Adriaan.
Het programma van de Thea-
terspecial van zondag 28 april 
aanstaande gooit weer hoge 
ogen. “We hebben de veelzij-
dige Ernst van der Pasch”, ver-
volgt Adriaan, “Een cabaratier/
zanger/musicus/tv-presenta-
tor die ook geneeskunde stu-
deerde. Hij is onder meer be-
kend van het tv-program-
ma ‘Het Klokhuis’. Na zijn Ba-
chelor geneeskunde stond hij 
in de fi nale van het Groningse 
Studenten Cabaretfestival, sa-
men met Jochem Myjer.  Na-
dat hij zeven cabaretprogram-
ma’s had gemaakt, ging hij toch 
zijn co-schappen lopen in het 
kader van zijn studie Genees-
kunde. Toch blijft de theaterwe-
reld kriebelen en schrijft hij on-

der andere humoristisch caba-
ret gebaseerd op de medische 
wereld.  Zo vertolkte hij op een 
medisch congres een protest-
lied tegen de korting op huis-
artsen met de titel ‘De dok-
ter die iedereen kent’. Kortom: 
Ernst van der Pasch staat ga-
rant voor traditioneel cabaret 
en kleinkunst dat gepaard gaat 
met mooie liedjes, humoristi-
sche verhalen en sociale be-
trokkenheid.
Als tweede act presenteren wij 
stand-up comedian Kees van 
Amstel, die uit Zandvoort komt”, 
vertelt Adriaan trots. “Kees van 
Amstel is een oud-docent en 
maakt deel uit van de Come-
dytrain, waar ook Jan Jaap van 
der Wal, Lebbis en Hans Teeu-
wen in zitten. Zijn droogkomi-
sche uitstraling, zijn gevatheid 
en hoge grapdichtheid is het 
theater dat hij ter plekke maakt, 
dus zet je maar schrap. En de 
uitsmijter op deze avond is het 
cabareteske muzikale trio Piep-
schuim. Met hun eigenzinni-
ge vrolijke liedjes en enthou-
siasme weten ze hun subtie-
le kracht op het publiek uit te 
stralen, waarbij ze gebruik ma-
ken van diverse muziekinstru-
menten”, aldus Adriaan.
Een en al spektakel dus. De 
Luifel aan de Herenweg 96 ver-
welkomt graag de Vrienden van 
Theater de Luifel en geïnteres-
seerden die zich op deze avond 
als nieuwe Vriend inschrijven 
op zondagavond 28 april aan-
staande. De voorstelling begint 
om 20.15 uur, de zaal is open 
vanaf 19.45 uur.
Graag uw gratis kaarten (Vriend 
van de Luifel maximaal 2 kaar-
ten, Gezinsvrienden maximaal 4 
kaarten) van te voren reserve-
ren op telefoonnummer (023)- 
548 38 28, optie 1. Dit nummer 
is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00-12.00 uur.
Bart Jonker

Fotocredit: Piepschuim.



Wonderlijke bank in raadhuis
Heemstede – Is het beelden-
de kunst , kunst of design? Met 
de veelzijdige bank van Marjon 
Bodewes, die nu geëxposeerd 
wordt in de publiekshal van het 
raadhuis, kan je in ieder geval 
veel kanten uit. Precies de be-
doeling van de maakster die 
de vele mogelijkheden van de 
bank in miniatuur heeft gemo-
delleerd en naast de bank laat 
zien. Het lijkt een simpel bank-
je, maar met meerdere elemen-
ten kan je plekken maken om te 
loungen, spelen, borrelen, maar 
ook als als speelplek te gebrui-
ken. Gewoon zitten kan ook nog. 
Op tafelhoogte een tweede ele-
ment zetten, geeft mogelijkhe-
den om te eten en te drinken. 
Bedoeld voor buiten in de tuin of 
een park, raadhuisplein of ser-
re, als een luchtige verbinding 
tussen ruimten. DE bank is ge-
maakt van Iroko, ook wel Afri-

kaans teak genoemd. Duurzaam 
hout dat tegen een stootje kan 
en geschikt is voor buitenmeu-
belen. Marjon heeft met roest-
vrijstalen verbindingselementen 
gespeeld, waardoor er openin-
gen zijn op verbindingsplekken. 
Dat zou een meubelmaker niet 
gauw doen. Zij gebruikt echter 
constructies uit de architectuur, 
vandaar het bijzondere ontwerp.  
Van jongs af aan is  Marjon ge-
interesseerd in kunst en interi-
eurarchitectuur. ‘Wanneer voelt 
een ruimte prettig aan? Hoe 
wordt een ruimte interessant?’ 
Dat zijn vragen die haar altijd be-
zig houden. Vandaar de oprich-
ting van haar Studio BIND, die 
mensen wil verbinden. Interactie 
creëren door mensen te prikke-
len, nieuwsgierig te maken, om 
hun blikveld te verruimen. Stu-
dio Bind wil ruimtes verbinden, 
vlakken verbinden en materia-

len verbinden. Er vormt zich een 
vlechtwerk van verbindingen, 
met een open, luchtig karakter. 
Studio bind richt zich op interi-
eur- en meubelontwerpen voor 
zowel particulieren als bedrij-
ven. Alle aspecten van het interi-
eur worden meegenomen, zoals 
vorm, materiaal, licht en kleur. 
Inspiratie doet Marjon Bodewes 
vaak op in de natuur. Het dag-
licht, de structuren van bomen 
en bladeren, en het onverwach-
te: je loopt over een bospad en 
dan opeens zie je iets in de verte 
bewegen... een seconde en het is 
voorbij... heb ik het goed gezien? 
Was het een hert, een bizon, een 
aap? Dan is haar creatieve geest 
wakker geschud. Aan u om cre-
atief met dit bijzondere meubel 
om te gaan, mogelijkheden ge-
noeg. In het raadhuis te zien tot 
eind april.
Ton van den Brink 

De bank van Marjon.

Heemstede – Er is een nieuwe campagne van de Dierenbe-
scherming speciaal voor kittens, die straks weer in het asiel wor-
den geboren of gebracht. Gebreide ‘Knittens’ worden verkocht 
en de opbrengst gaat naar de verzorging en de opvang van de 
kittens, daar is veel geld voor nodig.
Bij de dinsdagochtend gymclub van GSV gymen de dames met 
trainer Jos, maar breien kunnen ze ook. Onder supervisie van 
Mea en Marianne hebben ze 38 verschillende poesjes gebreid.
Wilt u ook breien voor de kittens kijk dan op de speciale web-
site www.knitten.nl

Dames van GSV
kunnen ook breien!

Kids helpen
zeehonden met handdoeken
De plusklas van groep 4 van de Bosch en Hovenschool wil hand-
doeken inzamelen voor de zeehondencrèche in pieterburen. Dat 
willen ze omdat de zeehonden daar lekker op liggen en je kan 
ze er goed mee oppakken. We hebben op school een thema be-
handeld over de zeehonden en het strand. Daar hebben we ge-
leerd dat je geen dingen in de zee moet gooien. En dat zeewier 
zon nodig heeft om te groeien, dat je er tandpasta van kan ma-
ken en dat het niet heel diep kan groeien. Er komt vaak afval van 
boten en mensen in de zee, maar ook wel eens fl essenpost. Drijf-
hout kan al heel oud zijn. En jonge zeehonden die hun moeder 
kwijt zijn, heten huilers.

Post uit Pieterburen!
We hebben geschreven met mevrouw Lenie ’t Hart. Zij is de 
baas van de zeehondencrèche in Pieterburen. Ze is begonnen 
in haar achtertuin met kleine zwembadjes waar ze de zeehond-
jes in deed. 

INGEZONDEN

Dit is haar brief:

“Dag lieve Florian, Fee, Nora, 
Jasper, Syl, Danette, Sophie en 
Irène,
Wat geweldig dat jullie hand-
doeken voor de zeehonden in-
zamelen. Daar hebben we er 
altijd heel veel van nodig: we 
gebruiken ze om zeehonden 
vast te pakken en zeehonden 
vinden het ook heel lekker om 
er op te liggen. Maar ze wor-
den vaak heel vies en ze gaan 
stuk, zodat we steeds weer 
nieuwe nodig hebben. Met 
handdoeken maken jullie ons 
heel blij.
En als mensen geld willen ge-
ven, dan kan dat op girore-
kening 8020 van de Zeehon-
dencrèche in Pieterburen. Wat 
spannend dat jullie in de krant 
komen!
Sturen jullie mij ook een krant? 
Ik ga proberen om in mei bij 
jullie op school te komen. Veel 
succes met jullie actie!
Groetjes,
Lenie ’t Hart”

In onze plusklas zitten steeds 
een paar kinderen. Nu zijn 
dat: Florian, Fee, Nora, Jas-
per, Syl, Danette, Sophie en 
Irène. Bij het volgende pro-
ject zijn er weer andere kin-
deren bij. We staan allemaal 
samen op de foto!

Handdoeken gevraagd
We sparen dus handdoeken. 
Voor de jonge babyzeehon-
den en voor de oude zee-
honden die ziek zijn gewor-
den in de zee. De handdoe-
ken kunnen worden inge-
leverd op de Bosch en Ho-
venschool aan de Adriaan 
Pauwlaan 19 in Heemstede. 
U kunt ook geld overmaken 
naar rekening (ING) 8020 
van de Zeehondencrèche. 
Dank u wel voor alle hulp! 
Wij hopen dat er heeeeeeeel 
veel handdoeken komen om 
de zeehondjes te helpen.
Leerkracht plusklas Bosch 
en Hovenschool, Marlon Al-
sters.

Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Bennebroek – Viering zondag 
21 april om 10.00 uur aan het 
Akonietenplein 1 te Bennebroek: 
ds. A.A. Bosma (Sassenheim). 
Jeugdviering (9-15 jaar).

Kom in de kring.

Werken met de iPad (55+)
Heemstede - Heeft u ook zo’n 
handige iPad aangeschaft, maar 
wilt u leren goed gebruik te ma-
ken van de mogelijkheden, dan 
is deze cursus wat voor u. Tij-
dens deze cursus leert u door 
duidelijke uitleg, voorbeelden, 
oefeningen en tips hoe u de vele 
mogelijkheden van de iPad snel 
onder de knie krijgt. Deze cursus 

is geschikt voor gebruikers van 
de iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, 
de iPad mini en de iPhone. Ta-
blets van andere merken kunt u 
NIET gebruiken tijdens deze cur-
sus. 
Als u mee wilt doen aan deze 
lessen is het belangrijk om uw 
eigen volledig opgeladen iPad 
mee te nemen.

De 4 lessen door Ed Bunschoten 
zijn bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede vanaf 7 mei 
op dinsdagen van 13.00 tot 15.00 
uur.
Aanmelden kan via www.cas-
ca-cursus.info en van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
via telefoon (023) 548 38 28 kies 
1.
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Samenwerken bij HPC-Waterplezier
Heemstede - Afgelopen vrij-
dag was het weer een span-
nende les voor de Waterplezier-
zwemmers van HPC Heemstede. 
Er werd namelijk afgezwommen 
voor het certificaat “Samen spor-
ten”. Tijdens dit blok leerden de 
kinderden hoe het is om als juf 
of meester op de kant te staan. 
Ze moesten naar elkaar kijken en 
techniek aanwijzingen geven. Ze 
vonden dit allemaal een erg leuk 
onderdeel en de trainers Nic-
ky Slinger en Gijs van de Woord 

konden het met een gerust hart 
aan de kinderen over laten. Ook 
leerden ze om samen één slag te 
zwemmen. Zo zwom bijvoorbeeld 
de ene zwemmer met school-
slagarmen en de andere met 
schoolslagbenen. Dat was een 
lastige opdracht omdat de timing 
precies gelijk moet zijn! Verder 
leerden zo om een drenkeling op 
de kant te brengen, springen en 
samen spelen met een bal. Al-
les ging helemaal goed en al-
le zwemmers slaagden dan ook 

glansrijk voor hun certificaat.
De waterplezierlessen zijn speci-
aal voor kinderen van 6 tot 11 jaar 
die net hun B- of C-diploma heb-
ben behaald. Tijdens de lessen 
worden de aangeleerde vaar-
digheden behouden en wordt er 
op een speelse wijze kennis ge-
maakt met het wedstrijdzwem-
men, het synchroonzwemmen 
en waterpolo. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij. Aanmelden voor 
twee proeflessen kan via de 
website van HPC Heemstede.

Regiokampioenschap turnen 5de divisie

Hoogste score brug voor Vera 
Heemstede - Zaterdag 13 april 
mochten 6 turnsters van GSV 
Heemstede de regiowedstrijd in 
Amsterdam turnen. In elke leef-
tijdsgroep had GSV een turnster, 
zodat er in 6 groepen kansen la-
gen. Wie bij de eerste 18 meisjes 
terecht zou komen, mocht naar 
de districtswedstrijd in Amers-
foort. In de eerste wedstrijd deed 
Cindy mee met de pupillen 1 
en Christa bij de jeugd 1. Cindy 
begon bij de sprong en sprong 
een mooie overslag. Daarna een 
goede brug en balkoefening en 
als laatste haar vloer. Deze ging 
perfect; hier kreeg ze een 13.05 
voor. Ze eindigde in het eind-
klassement op een 7de plaats, 
wat betekent dat ze door gaat 
naar de districtswedstrijd.
Christa turnde een mooie vloer-
oefening met arabier flick flack. 
Bij de sprong een mooie over-
slag over de pegasus en bij de 
brug een klein foutje bij de sal-
to eraf. Bij de balk mislukte he-
laas haar opsprong, verder ging 
het goed.
In de tweede wedstrijd turnde 
Rianne bij de pupillen 2 en Do-
minique bij de jeugd 2. Rianne 
startte ijzersterk met een brug-
oefening, wat een 13.00 oplever-
de. Helaas had ze bij de balk de 
spanning verloren en viel ze er 3 
x vanaf. Ze maakte de wedstrijd 
nog wel af met een goede vloer-
oefening en een mooie overslag 

over de kast, maar dat kon haar 
totaal niet meer goedmaken. Do-
minique turnde een super wed-
strijd, ze begon bij de vloer, waar 
ze goed gebruik maakte van de 
verende vloer. Hierna een over-
slag over de pegasus en een 
brugoefening die ze goed be-
heerst. Bij de balk raakte ze even 
in de war, omdat de afsprong 
aan de “verkeerde” kant moest, 
maar dit loste ze goed op. Ze 
kwam net buiten het podium op 
een 6de plaats te staan.
In de derde wedstrijd nog 2 
turnsters; Vera bij de junioren 
en Marlijn bij de senioren. Om-
dat de meiden al wat ouder zijn, 
worden er hogere eisen aan de 
oefening gesteld. Maar hier zijn 
ze tegen bestand. Vera turnde 

een hele stabiele oefening op de 
vloer en overslag over de pega-
sus. Bij de brug kreeg ze zelfs 
de hoogste score. Na een goe-
de balkoefening, kwam ze op 
een 18de plaats te staan en mag 
ze nog net door naar het dis-
trictskampioenschap. Bij Marlijn 
ging het nog iets beter, zij start-
te sterk met haar brugoefening. 
Bij de vloer maakte ze wel helaas 
een fout in de eerste serie van 
arbier flick flack salto. Ze moest 
alles op alles zetten en dat deed 
ze met een half in half uit over 
de pegasus en een bruggetje 
op de balk. Zij eindigde op een 
7de plaats en dus als vierde van 
GSV Heemstede geplaatst voor 
de volgende wedstrijd in Amers-
foort.

Heemstede - Kindvriendelij-
ker kan je het niet treffen in 
Heemstede. Annelot van Won-
deren en haar broer Martijn 
ontdekten een gat in de hore-
camarkt en ontwikkelden sa-
men een nieuw en uniek con-
cept binnen de horeca. Kinde-
ren vragen in een restaurant 
altijd al om extra aandacht, 
maar bij Grut & Groot is men 
juist helemaal ingesteld op 
kinderen, hun ouders, opa en 
oma’s, ooms en tantes of wie 
weet een vriendelijk buur. 
Uit eten gaan of iets drinken 
wil voor volwassenen met kin-
deren nog wel eens een op-
gaaf zijn, omdat kinderen nu 
eenmaal niet heel lang aan ta-
fel willen blijven zitten. Bij Grut 

& Groot is het juist de bedoe-
ling dat de kinderen zich vrij 
kunnen bewegen. Er is speel-
goed genoeg aanwezig en het 
is er veilig. Terwijl de kinde-
ren hun weg van de tafel naar 
de speelattributen snel gevon-
den hebben, kunnen de be-
geleiders rustig aan tafel blij-
ven zitten en genieten van 
het lekkers op de menukaart. 
Kinderen doen ook snel con-
tact op met leeftijdsgenoot-
jes en zo ontstaat er een ont-
spannen sfeer. De zaak is nu 
drie maanden open en de gas-
ten zijn zeer tevreden over de 
ambiance en niet in de laat-
ste plaats de kwaliteit van de 
zeer uitgebreide kaart. Martijn 
is een ervaren kok die zijn ken-
nis heeft opgedaan in verschil-
lende toprestaurants in België 
en Nederland. Op dit moment 
is de zaak geopend tot vijf uur, 
maar daarin komt snel veran-
dering. De behoefte van gas-
ten om ook te borrelen en te 
dineren is groot. Daarom wil-
len ze binnenkort ook op vrij-
dag en zaterdagavond open 
gaan met hetzelfde principe 

“lekker eten en kindvriende-
lijk”. De enthousiaste onder-
nemers hebben extra activi-
teiten op stapel staan. Zo is er 
op 20 april een workshop voor 
kinderen vanaf 8 jaar. Zij kun-
nen onder leiding van een er-
varen coupeur sjaals maken 
voor de aanstaande Konings-
dag. Op 24 april is er een pro-
fessionele fotografe die kinde-
ren portretteert. Ouders kun-
nen op deze dag tussen tien 
en vier uur een prachtige foto 
van hun kinderen laten maken. 
De kleine gasten kunnen via 
de email gerechten opgeven. 
Een keer per maand wordt uit 
de inzendingen een gerech-
tidee getrokken. Het gerecht 
blijft dan een maand lang op 

de kaart staan en draagt zelfs 
de naam van de bedenker. Hij 
of zij mag zelf mee helpen het 
gerecht te bereiden. Op 28 
april is de feestelijke opening 
van het terras aan de achter-
kant van het pand. De geheel 
omheinde binnentuin geeft 
nog meer ruimte om te genie-
ten van de zon en voor de kin-
deren om lekker buiten te zijn. 
In het korte bestaan van Grut 
& Groot hebben de jonge on-
dernemers zich kunnen be-
wijzen tijdens besloten bijeen-
komsten, recepties en intieme 
diners. Als of het niet genoeg 
is komt er vanaf mei de moge-
lijkheid om luxe taarten te be-
stellen. Alles is wat dat betreft 
mogelijk, van verjaardagstaart 
tot bruidstaart. De zaak aan de 
Raadhuisstraat nummer 62 is 
zeker een bezoek waard. An-
nelot en Martijn, zelf ouders 
van jonge kinderen, staan ga-
rant voor kwaliteit in een fijne 
omgeving, waar zowel jong als 
oud zich thuis voelt. Meer in-
formatie www.grutengroot.nl 
of 023-7370471.
Eric van Westerloo

Eten, drinken en spelen, 
het kan bij Grut & Groot
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Kon. HFC weer met lege handen

Regio - Het wordt eentonig, 
week na week wordt er geen 
punt gehaald door het team 
van Pieter Mulders. In een po-
ging het tij te keren kregen Lo-
mis, Baardma en Jochem Lin-
denhovius een basisplaats en 
moesten Haarmans en Ajnaoua 
vanaf de bank toekijken. Don-
ny Verdam zat een schorsing uit. 
Veel verschil maakte het niet. De 
tweehonderd toeschouwers za-
gen een machteloos HFC tegen 
koploper Leonidas. Ook van de 
zijde van Leonidas was er wei-
nig sprankelend voetbal te aan-
schouwen. Wel waren de kan-
sen voor de Rotterdammers tal-
rijker. Door toedoen van doel-
man Van der Werff en doordat 
de Leonidas aanvallers niet he-
lemaal scherp waren in de af-

werking bleef het tot de rust 
0-0. Leonidas scoorde nog wel, 
maar het doelpunt werd afge-
keurd. HFC liet wel meer vecht-
lust zien dan in de voorgaande 
weken. Het bleek onvoldoende 
om de doelpuntenmachine weer 
op gang te krijgen. Tegen EDO, 
een week eerder, bepaalde twee 
dode spelmomenten de uitslag 
en ook nu was dit weer het ge-
val. Heel ongelukkig kreeg aan-
voerder Carlos Opoku de bal via 
zijn bovenbeen tegen zijn arm en 
de scheidsrechter zag daar een 
penalty in. Ismail Celen benut-
te deze buitenkans en zette Le-
onidas op een 0-1 voorsprong. 
Verder dan wat plaagstoot-
jes kwam HFC niet. Spelmaker 
Sam Sin werd naar de kant ge-
haald evenals Lindenhovius en 

Verkaik. De vervangers Houda, 
Haarmans en Ajnaoua konden 
de wedstrijd niet doen kantelen 
al was HFC wat nadrukkelijker 
op weg naar het doel van Leo-
nidas. Zoals meestal het geval is 
blijft ook dan het geluk uit, juist 
als een ploeg het nodig heeft. 
Een 100% handsbal in het straf-
schopgebied van Leonidas werd 
ditmaal door de scheidsrechter 
niet bestraft. Een gelijkspel werd 
HFC daardoor onthouden. Af-
gaand op het vertoonde spel de-
ze middag mocht Leonidas zich 
de terechte winnaar noemen. De 
ploeg staat aan kop en maakt 
een goede kans op directe pro-
motie naar de Topklasse af te 
dwingen. De animo bij ploegen 
uit de hoofdklasse om te pro-
moveren is ver te zoeken. Afge-
zien van de vaak lange busreizen 
die de promovendus te wachten 
staat zijn het vooral de financiele 
(on)mogelijkheden die een ver-
blijf in de Topklasse niet aantrek-
kelijk maakt. Doordat de con-
currentie punten liet liggen staat 
HFC ook na dit weekend nog op 
de zesdeplaats. In de resteren-
de drie wedstrijden zal HFC een 
paar punten moeten sprokke-
len om de nacompetitie voor de-
gradatie te ontlopen. Het tweede 
team van HFC vierde het kampi-
oenschap waardoor de weg vrij 
is voor coach Mulders om eens 
te putten uit de B-selectie. Wie 
weet brengt dat de ommekeer. 
Eric van Westerloo

Heemsteeds succes bij 
judokampioenschappen N-H
Heemstede - Duco van den 
Reek uit Heemstede en Thomas 
Remstedt uit Bennebroek waren 
geselecteerd voor het Kenamju 
A-pupillen judo team dat zondag 
14 april op de Noord Holland-
se judo teamkampioenschappen 
stond. De A-pupillen komen uit 
in de categorie – 10 jaar.
Nadat vorig jaar voor het eerst de 
titel door de A-pupillen was bin-
nengehaald was het ook dit jaar 
weer spannend of de titel ge-
prolongeerd zou kunnen wor-
den. Omdat er een aantal pupil-
len doorgestroomd zijn naar de 
B-pupillen stond er daarom dit 
jaar vrijwel een nieuw team op 
de mat. In dit team ook Duco (-27 
kg) en Thomas (-34 kg). Het team 
bestond verder nog uit Mik(-21 
kg), Xander (-24 kg), Jip (-27 kg), 
Matthijs (-30 kg), Vincent(-38kg) 
en Kaylie (-42 kg).
Voorafgaand aan de wedstrijd 
werd gewogen waarna het team 
onder leiding van Coach Willem 
nog even lekker buiten ging ont-
spannen. Daar werd natuurlijk 
nog aandacht aan de wedstrijd-
strategie gegeven en gezorgd 
dat iedereen op zijn  of haar ge-
mak gesteld was. Het was name-
lijk toch wel spannend, zo’n dis-
trictskampioenschap. Terug in de 

zaal was het tijd voor een lich-
te warming up.  Daarna was het 
tijd om gezamenlijk te groeten en 
konden de wedstrijden starten. 
De eerste partij stond Topjudo 
Amsterdam Zuidoost op het pro-
gramma. Nadat het team de eer-
ste wedstrijd gewonnen had, was 
de spanning eraf en werd van al-
le 5 andere teams gewonnen. 
Hiermee werd de titel geprolon-

geerd door maar liefst drie judo-
ka’s die bij Kenamju Heemstede 
zijn gestart. Want naast Duco en 
Thomas is ook Matthijs van der 
Neut uit Vijfhuizen zijn nog pril-
le judocarrière in sporthal Groe-
nendaal in Heemstede gestart.
Voor meer informatie over de Ke-
namju pupillen wedstrijd selectie 
kun je terecht op www.kenamju-
pupillen.weebly.com.

Achter van links naar rechts Vincent, Thomas, Matthijs en Kaylie. 
Voor, van links naar rechts Xander, Jip, Mik en Duco.

Turnsters GSV Heemstede op 
trainingsweekend in België
Heemstede - In het weekend 
van 20 en 21 april gaan 17 turn-
sters van GSV Heemstede naar 
Brugge in België. Zij gaan zich 
daar bekwamen op moeilijke on-
derdelen, welke zij nog niet be-
heersen. De turnsters, variërend 
in de leeftijd van 8 tot 17 jaar, 
gaan 4 uur trainen in het Bloso-
centrum waar toestellen staan 
opgesteld die aan veel veilig-
heidseisen voldoen. De toestel-
len staan allemaal boven een 
valkuil gesitueerd, zodat  vallen 
van het toestel eerder een ple-
zier is dan een vervelende bij-
komstigheid. Buiten het turnen 
gaan zij ook een bezoek bren-
gen aan het chocolademuseum, 
waarbij zij tegoed mogen doen 
aan chocolade.  Na de avond-

maaltijd kunnen  de meisjes la-
ten zien of zij nog meer kunnen 
dan turnen. Marielle heeft voor 
hun een avondvullend recrea-
tieprogramma gemaakt. Volgens 
het schema schijnt iedereen om 
22.00 uur naar bed te gaan??? 
Wat in ieder geval wel zeker is, 
is het ontbijt om 08.00 uur. Na 
een gedegen warming up, wel-
ke bestaat uit een veldloop van 
30 minuten en  een boottocht 
over (door?) de reien van Brug-
ge.     En alsof dat nog niet ge-
noeg is verdwijnen de turnsters 
nog eens twee uur in de sporthal 
om hun laatste onderdelen bij te 
(laten) schrijven op hun score-
lijst. Tot slot wacht hun dan nog 
een terugreis van 2 ½ uur naar 
huis.

Geslaagd familietoernooi bij 
HBC Tafeltennis

Heemstede – Een traditioneel 
evenement dat ook dit jaar niet 
ontbrak, het jaarlijkse Familie-
toernooi bij HBC Tafeltennis. 
Terwijl de rest van Neder-
land buiten genoot van het lek-
kere weer streden maar liefst 
dertig  dubbelteams in een ge-
zellige en sportieve sfeer om de 
prijzen.
De deelnemende teams waren 
op sterkte verdeeld over 3 ca-
tegorieën. In de C-poule ston-
den Sanne en René van Brug-
gen tegen Douwe en Bas Mo-
reu in de finale die door Sanne 
en René overtuigend met 11-7 
/ 11-2 werd gewonnen. Sven en 

Edo Fransen en Skip en Victor 
Metten mochten in de B-poule 
gaan uitmaken wie er de beste 
was.  Sven en Edo trokken aan 
het langste eind met een uitslag 
van 11-6 / 12-10. In de hoogste 
categorie, de A-poule, bestond 
de finale uit de koppels Jochem 
en Henk Lippes en Ashkan en Ali 
Issazadeh. Uiteindelijk pakten de 
broers Ashkan en Ali de over-
winning met 11-9 / 11-5 en kre-
gen daardoor de grote wisselbe-
ker overhandigd die ze een jaar 
lang mogen houden! 
Alle foto’s die deze dag zijn ge-
maakt zijn de te bekijken via 
www.hbctafeltennis.nl.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Werk van Co Hoogendijk.

Tot en met 29 april
• Tentoonstelling werk van 
Ineke Bervoets (o.a. uit-
heemse en etnische portret-
ten) en Co Hoogendijk (o.a. 
Stadsgezichten Haarlem) in 
voormalige gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Tot en met eind april
• Reizende expositie Fien is 
te zien in de publiekshal van 
het Raadhuis in Heemstede, 
op de Internationale dag te-
gen racisme en discriminatie. 
Tevens serie tekeningen van 
leerllngen Hageveld. Met de 
expositie, bestaande uit zeven 
tekeningen en een toelichting, 
vraagt Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland (BD) op 
een positieve, luchtige manier 
aandacht voor discriminatie. 

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 

Agenda
Cultuur

teksten schrijven. In haar werk 
staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeelden 
voornamelijk wiskundige kno-
pen. Toegang: gratis.
Info op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Lezingen

Vrijdag 19 april
• Steeds meer mensen koes-
teren de wens te publice-
ren: gedichten, blogs, romans 
of memoires. Onze commu-
nicatie verloopt steeds vaker 
via geschreven taal: we mai-
len, chatten en schrijven sta-
tusupdates, waardoor het ver-
schil tussen schrijver en lezer 
vervaagt. Wat heeft dat voor 
invloed in ons leven en onze 
samenleving? Waar komt de 
groeiende  drang tot schrij-
ven toch vandaan? En wat be-
schouwen wij als goede lite-
ratuur vandaag de dag? Jan-
nah Loontjes bespreekt dit 
onderwerp in Mijn leven 
is mooier dan literatuur, 
een kleine filosofie van het 
schrijverschap.
Bij boekhandel Blokker, 
Heemstede, aanvang: 16.00 
uur. Toegang vrij. Reserveren 
gewenst. Binnenweg 138, tel. 
023 - 5282472.

Dinsdag 23 april
• Trefpunt-Casca-lezing 
Ethiopië. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 14.30 uur.
Entree: 4,-.

Woensdag 24 april
• Vrouwen van Nu: Dorinde 
Smit geeft een muzikale le-
zing over de Peer Qynt suite 
van Edvard Grieg in de klei-
ne zaal van De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang 
14.00 uur. Niet leden betalen 
2,50 euro.

Donderdag 25 april
• Lezing Ileen Montijn over 
Hoog geboren, 250 jaar 
adellijk leven in Nederland.
Over het boek: Wie van adel 
is, is erfelijk belast met een 
wereld van tradities en my-
then, waar buitenstaanders 
maar moeilijk in doordringen. 
Toch zijn veel mensen gefas-

cineerd door het verschijn-
sel adel. Ileen Montijn is his-
torica, schrijfster en columnis-
te. In 2002 verscheen van haar 
Naar buiten! Haar boek Leven 
op stand 1890-1940 is alom 
geprezen als een even origi-
neel als onderhoudend stan-
daardwerk over het huiselijke 
leven van de Nederlandse bo-
venlaag.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang 
7,50. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede, 023 – 
5282472.

Muziek
Vrijdag 19 en
zondag 21 april
• Paul Herberg (Labskous), 
leerkracht De Ark, organi-
seert een sing-in op de Ark, 
Van der Waalslaan 37, Heem-
stede. Toegang: 3,50 euro. In-
cl. tekstboekje. Liedjes van 
o.a Wim Sonneveld, Rob de 
Nijs, Guus Meeuwis e.a. 19 
april: 20.00-22.00 uur. 21 april: 
15.00-17.00 uur.

Zondag 21 april
• Seizoenafsluiting ‘Een 
Reis door de tijd’ in de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede, aanvang: drie 
uur verzorgd door het Dubbel-
riet Ensemble Solsana.
Na afloop de gebruikelijke 
deurcollecte.

• Sopraan Antoinette Has 
uit Bennebroek verzorgt 
een concert in de kapel van 
Bosbeek. Liederen en aria’s 
van Brahms, Schubert en Mo-
zart. Begeleid op de piano 
door Albena Stoyanova. Glip-
perdreef 209 in Heemstede, 
vlak naast wandelbos Groe-
nendaal. Aanvang: 14.30 uur. 
Toegang 5,00.
Voor concertdata in andere 
locaties van Stichting kunt u 
contact opnemen met Jaco-
bActief@sintjacob.nl of 023 – 
8925916 bellen.

Theater
Vrijdag 19 april
• Geknipt en geschoren, 
cabaret van Rob en Emiel 
in theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
via de website en aan de kas-
sa van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 

vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Zondag 21 april
• Reinaert de Vos door 
Theater Klapstuk. Dieren-
verhaal waarin diens sluwe 
streken worden beschreven, 
hij dient zich voor zijn mis- 
daden te verantwoorden aan 
het hof van koning Nobel. 
Theater Klapstuk is een the-
atergezelschap voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king, onderdeel van Stichting 
de Baan.
Klapstuk bestaat al 38 jaar en 
heeft eerder o.a. Eva Bonheur 
van Heijermans, de ingebeel-
de zieke van Molière en Mid-
zomernachtdroom succesvol 
opgevoerd. Casca de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.
Kaarten via 023-5483828 of 
info@casca.nl.

Zaterdag 27 april
• Toneelgroep Het Volk 
treedt op in theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Voorstelling: Het Jubile-
um, over 3 vaudevillearties-
ten op leeftijd. Kaartverkoop 
via de website en aan de kas-
sa van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
gezellig meedoen, vrijblijvend, 
de kosten zijn laag.
Interesse: 5243062.

Donderdag 18 april
• Film en lunch bij Casca. 
Nederlands oorlogsdrama. 
Aanvang: 10.30 uur. incl lunch: 
10,-. Reserveren voor de film & 
lunch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur, tel.: 023-548 38 28. 

• Dramafilm over liefde van 
een echtpaar dat vecht te-
gen de genadeloze klap-
pen van ouderdom. De film 
begint om 20.00 uur. Filmduur: 
125 minuten. De entree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze film óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 

Vrijdag 19 april
• Open training voetbal 
voor dames bij RCH, 17.30 – 
19.30 uur. Heb je vragen of wil 
je je opgeven? Mail naar Jan-
Bart Heijne, jbheijne@yahoo.
com. Kijk voor meer informatie 
op www.rch-voetbal.nl.

• Kledinginzameling Sam’s 
Kledingactie in Benne-
broek van 18.30-20.00 uur 
en 20 april van 9.00-12.00 uur. 
Bij Kerkcentrum ‘t Jagershuis, 
Binnenweg 69.
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat naar de 
projecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Info: www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 
073-687 10 60.

Zaterdag 20 april
• Autoshow Heemstede op 
Raadhuisstraat & Binnenweg. 
Informatie: info@vulpenspeci-
aalzaak.nl.

• Bijeenkomst bedoeld voor 
iedereen met niet-aange-
boren hersenletsel en hun 
partners en direct betrok-
kenen in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, van 
13.30 -15.30 uur. Toegang gra-
tis. Er wordt gesproken over 
rouw- en verliesverwerking en 
er worden ervaringen en ver-
halen uitgewisseld.
De gevolgen van niet-aange-
boren hersenletsel zijn vaak 
heel ingrijpend. Hersenletsel 
kan bijvoorbeeld veroorzaakt 
zijn door een herseninfarct, 
een ongeluk of een tumor. 
Aanmelden bij Nora Barn-
hoorn via 088-6 522 522 of via 
de mail nbarnhoorn@meen-
wh.nl. 

Dinsdag 23 april
• Gastspreker van de NVVE 
(Nederlandse Vereniging 
Voor Een Vrijwillig Levens-
einde) bij bijeenkomst Alz-
heimer Zuid-Kennemer-
land. Locatie: Stichting Wel-
zijn Ouderen, Lieven de Key-
laan 24; aanvang 19.30 uur; 
toegang gratis.

Woensdag 24 april 
• Verpleeghuis en Woon-
zorgcentrum Bosbeek 
houdt een grote Fancy Fair. 
Met o.a. een boekenkraam, 
religieuze artikelen, kaarten, 
handwerk en een breed sca-
la aan huishoudelijke spullen. 
Tevens loterij, koffie met taart.
Opbrengst voor het project 
Sunshine Corner, een kinder-
tehuis voor 48 straatkinde-
ren te Cebu City op de Filipij-
nen. Van 13.30 uur tot 15.30 
uur aan de Glipper Dreef 209, 
naast wandelbos Groenen-
daal. Telefoon 023 – 892 99 00. 
Toegang gratis.

Woensdag 24 april
• Woensdagavondfilm in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Nederlands drama. Entree: 
5,-. Aanvang: 20.00 uur. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Donderdag 25 april
• Filmavond Humanistisch 
Verbond in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Vertoond wordt Disney’s film 
Wall-E , die past bij het jaar-



speeltoestellen en water-
glijbanen in pretparken, ge-
parkeerde auto’s en cam-
pers. Mensen zijn er meestal 
niet te zien. Het zijn stille, on-
opvallende, anonieme plekken 
waaraan je achteloos voorbij 
zou gaan.
Galerie De Waag aan het 
Spaarne 30 in Haarlem. Ope-
ningstijden: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Op zondag 21 april 
om 16.00 uur vindt de ope-
ning van deze tentoonstelling 
plaats.
Zie ook www.kzod.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken.
Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Gedempte Herensingel nr 4, 
naast de Amsterdamse Poort.

T/m eind juni
• Expositie Annet van Ger-
ven bij Sanquin Bloedbank 
Haarlem. Boerhaavelaan 32c.
Annet is autodidact en heeft 
daarnaast diverse cursus-
sen gevolgd. Spelend met een 
kleurig palet maakt zij haar 
figuratieve werken met aqua-
rel, acryl of ander tekenma-
teriaal. Thema`s zijn natuur, 
mensen, stad etc. dinsdag 
t/m vrijdagmorgen van 11.15-
11.45 uur maandag t/m don-
derdagavond van 20.45-21.15 
uur.

Tot en met 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbeken-
de documenten ontdekt die 
een nieuw licht werpen op de 
ware identiteit van Malle Bab-
be, onderwerp van een van 
Frans Hals’ bekendste schil-
derijen.

De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje. Schotersingel 
2, Haarlem. Info: 023-5410688.
Www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys.
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969.
Www.hetdolhuys.nl.

Lezingen
Vrijdag 19 april 
• Ds. Aart Mak houdt bij de 
Kennemer Vrienden Kring 
in Aerdenhout een lezing 
over euthanasie. 10.00–
12.00 uur. Gebouw van de Re-
ligieuze Kring, Oscar Mend-
liklaan 3-5, Aerdenhout.
Na afloop lunch, aanmel-
den bij dhr. Stouthamer 06-
20338833.

Muziek

Zondag 28 april 
• Koningsconcert in de 
Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 26, Haarlem.
Het feestelijk oranje ge-
tinte optreden wordt ge-
geven door het groot-
ste koor van Kennemer-
land, The Voice Compa-
ny onder leiding van Ro-
bert Bakker.
Een middag om perfect 
in de stemming te komen 
voor alle gebeurtenissen 
op 30 april, die geopend 
wordt met een prachtig 
Wilhelmus.
Kaarten voor de fees-
telijke prijs van 10,= in 
de voorverkoop via het 
emailadres rbpmusic@
xs4all.nl, telefonisch via 
0320 - 244202 en op 28 
april in de kerk. Het con-
cert begint om 16.00 uur.

thema van het Humanistisch 
Verbond, namelijk de mens in 
de toekomst.  Aanvang: 19.30 
uur. Zaal open 19u. Met nabe-
spreking en napraten.  Aan-
melden via iwiame@me.com 
of tel. 023-5762081. Toegang 
gratis.

Vrijdag 26 april
• Presentatie programma 
Heemsteedse Kunstkring 
door entertainster Mylou 
Frencken. Om 20.00 uur in 
de burgerzaal v/h raadhuis, 
Raadhuisplein 1 Heemste-
de. De deuren zijn open vanaf 
19.30 uur. Na afloop om 22.00 
uur biedt het bestuur een 
drankje en hapje aan.

Vrijdag 26, zaterdag 27 
en zondag 28 april
• Heemsteedse kunstbeurs 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede. Voor kunst-
minnaars, kunstkopers, ont-
werpers en ieder die van 
kunst, muziek en literatuur 
houdt.
Feestelijke opening op 26 
april, 19.30 uur. Programma 
27-28 april: 11.00-17.00 uur. 
Toegang gratis. 

Underwaterworld.

Bieden op een fraai  schilde-
rij van 160x 110 cm van de 
Cubaanse kunstenaar Carlos 
Casas. Opbrengst voor doel 
‘Alpe-d’Huzes’ waaraan mees-
ter Harco Pama van de Voor-
wegschool deelneemt. In-
fo: www.heemsteedsekunst-
beurs.nl.

Regio
Exposities

Vanaf 18 april t/m 5 mei
• Werk van Herman van den 
Heuvel. Schilderijen van 
weekendhuisjes en blok-
hutten in vakantieparken, 

Zondag 21 april
• Lustrumconcert gemengd 
koor ‘Zuid-West’ in het ka-
der van het 15-jarig bestaan. In 
de Oosterkerk, Zomerkade 165, 
Haarlem.
Bekende maar ook minder be-
kende sfeervolle en ook vrolij-
ke muziek in het Nederlands, 
Frans, Duits en Engels passeert 
de revue.
Aanvang 15.00 uur. Kerk open 
om 14.30 uur. Toegangsprijs 
7,50. Kaarten bij de kerk of op 
023-5286345.

Zondag 21 april
• Lustrumconcert gemengd 
koor ‘Zuid-West’ in het ka-
der van het 15-jarig bestaan. In 
de Oosterkerk, Zomerkade 165, 
Haarlem.
Bekende maar ook minder be-
kende sfeervolle en ook vrolij-
ke muziek in het Nederlands, 
Frans, Duits en Engels passeert 
de revue.
Aanvang 15.00 uur. Kerk open 
om 14.30 uur. Toegangsprijs 
7,50. Kaarten bij de kerk of op 
023-5286345.

Theater

Dinsdag 23 april 
• Try-out van ‘Lotte’, drie mo-
nologen, bewerkt tot een to-
neelstuk, geschreven door 

Fred Rosenhart. Over Lotte 
Pfeffer-Kaletta, Anne Frank en 
Friz Pfeffer. Locatie: Kookgara-
ge, Kamperstraat 26,  Haarlem. 
Reserveren: rosenhartpro-
ducties@hotmail.com of 06-
10613232.
Ook uitvoeringen op vrijdag 
26 april en zaterdag 27 april, 
Theater Nieuw Vredenhof, 
Oldenbarneveltlaan 17, 2012 
PA Haarlem en zaterdag 4 mei: 
Jopenkerk, Gedempte Volders-
gracht 2, Haarlem.

Diversen

Dinsdag 23 april
• Toerclub Vogelenzang 
houdt een fietstocht langs 
(als het goed is, dan volop 
in bloei zijnde) prachtige 
bollenvelden vanuit Voge-
lenzang, door Bennebroek, 
Heemstede, Lisse, Sassen-
heim, Noordwijk en Noord-
wijkerhout en dan langs de 
bloemmozaïeken in De Zilk.
Verzamelen om 10.00 uur, bij 
Brasserie Vogelenzang, Voge-
lenzangseweg 182, 2114 BD 
Vogelenzang, start om 10.30 
uur. Kosten 1,50 euro per per-
soon.
Info: www.fietsenindebollen-
streek.nl  en/of  via e-mail jo-
kevanbeek@snelnet.net of 
Joke van Beek, Hooge Werf 
12, 2181 ET Hillegom.

Woensdag 24 april
• NVVH organiseert fiets-
tocht langs de bollen van 
ongeveer 30 km. Vertrek om 
9.30 uur vanaf station H’stede/
Aerdenhout.
Info: Mevr. E. Grolman van ’t 
Net, tel. 5477486 of www.nvvh.
nl.

Cursus Jiddisch zingen 
met Niki Jacobs

Regio – Op 7 mei start in Haar-
lem een nieuwe workshop, ver-
zorgd door Niki Jacobs. In deze 
workshop Jiddisch zingen zul-
len zowel de traditie als de ver-
nieuwing van de Jiddische liede-
ren aan bod komen. Samenzang 
staat centraal. Het uitgangspunt 
is om repertoire op te bouwen, 

kennis te maken met Jiddische 
liederen en o.a.een prachtig vier-
stemmig stuk met elkaar te kun-
nen zingen. Het is een cursus 
van 10 bijeenkomsten op vrij-
dagavonden van 19.00 tot 21.00 
uur. Meer weten? Kijk op www.
nikitov.com of bel naar Niki Ja-
cobs, 0031 6 24 51 16 79.

Lezing euthanasie
Regio - Vrijdag 19 april houdt ds. 
Aart Mak bij de Kennemer Vrien-
den Kring in Aerdenhout een le-
zing over euthanasie. De aan-
vang van de lezing is om 10.00 
en wordt gehouden in het ge-
bouw van de Religieuze Kring, 

Oscar Mendliklaan 3-5 in Aer-
denhout. De lezing duurt tot 
12.00 uur waarna met een  geza-
menlijke lunch het seizoen wordt 
afgesloten. Voor deelname aan 
de lunch vooraf aanmelden bij de 
heer Stouthamer 06-20338833.
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Wijkschouw omgeving 
Merlenhoven
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Duurzaamheidspad geopend 

Bloemencorso 
Bon appetit!

Lakenvelder koekalf geboren op  
kinderboerderij ’t Molentje 

Op vrijdag 12 april om 16.00 uur werd op Park 
Meermond het duurzaamheidspad officieel in gebruik 
genomen door wethouder Jur Botter en Jaap Bond 
(Gedeputeerde Landbouw en Landelijke gebied).
Het pad werd feestelijk geopend door een 
ganzenfanfare. 

Zaterdag 21 april rijdt het Bloemencorso van de 
Bollenstreek voor de 66ste keer zijn 40 km lange 
route van Noordwijk naar Haarlem. De optocht 
bestaat uit zo’n twintig praalwagens en wordt 
begeleid door muziekkorpsen. Het corsothema dit 
jaar is Bon appetit!

De stoet vertrekt om 09.30 uur vanaf de Koningin 
Wilhelmina boulevard in Noordwijk naar Haarlem. Rond 
19.50 uur rijdt de stoet via de Herenweg Heemstede 
in. De Herenweg gaat voor het Bloemencorso tijdelijk 
open. Rond 20.15 uur passeren de praalwagens de 
rotonde op de Kerklaan.  

De duurzaamheidsroute geeft uitleg over wat je ziet 
en wat er leeft in de omgeving. Maar ook over natuur, 
milieu en duurzaamheid. 
Park Meermond ligt achter de gemeentewerf, 
Cruquiusweg 49, 2102 LS Heemstede.

Omstreeks 21.00 uur rijdt de stoet dan de Haarlemse 
binnenstad binnen. Hier zijn de praalwagens nog tot 
zondag 22 april tot 17.00 uur te bezichtigen. 

Op 11 april is op kinderboerderij ’t Molentje een 
Lakenvelder koekalfje geboren. Het bijzondere 
stamboekkalfje heeft de naam Sjoukje gekregen.  
De naam is een directe verwijzing naar oud-wethouder 
Sjoukje van der Pas-Bouman die op 2 april 2013 is 
overleden. Moeder en dochter maken het goed.  
U kunt ze bewonderen tijdens de openingstijden  
van de kinderboederij.

www.speelbosmeermond.nl

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag 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: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Wijkschouw omgeving Merlenhoven 
Op dinsdag 23 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie en 
Elan Wonen een schouw in de wijk Merlenhoven. 
Gezamenlijk inventariseren zij of er nog 
knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud 
en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet 
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 
hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout 
parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt u 
knelpunten die het algemeen belang van uw buurt 
aangaan aan ons melden via 
wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023) 
548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Zonatlas 
Heeft u al gekeken op www.zonatlas.nl? Op deze 
website kunt u kijken of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen. Omdat het een nieuw instrument is, 
kan het zijn dat er nog onjuistheden in voorkomen. 
Mocht u iets opmerken bij het gebruik van de 
zonatlas, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden 
via gemeente@heemstede.nl. De gemeente verzamelt 
alle gemelde fouten en onregelmatigheden en zal dit 
in mei in één keer doorgeven aan de producent van 
de zonatlas. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Omgevingsvergunningen

Start inspraak herijking nadere regels terrassenbeleid  
centrumgebied

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
-  H.W. Mesdaglaan 19 wabonummer 4229, plaatsen 

dakkapel op achtergeveldakvlak,  
ontvangen 31 maart 2013. 

-  Franz Lehárlaan 117 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 4234,  
ontvangen 1 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 64 het kappen van 1 es 
wabonummer 4236, ontvangen 2 april 2013.

-  Pieter de Hooghstraat 14 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 4260, ontvangen 2 april 2013.

-  Rijnlaan 68 het kappen van 1 boom wabonummer 
4267, ontvangen 4 april 2013.

-  Linge 2 het kappen van 1 dennenboom 
wabonummer 4258, ontvangen 2 april 2013. 

-  Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 4269,  
ontvangen 3 april 2013. 

De evaluatie van de herinrichting van de Binnenweg 
heeft aanleiding gegeven het terrassenbeleid voor het 
centrumgebied te vereenvoudigen en te verruimen. 
Op 9 april 2013 heeft het college besloten een 
concept herijking terrassenbeleid vast te stellen en dat 
voor inspraak ter inzage te leggen. De nadere regels 
terrassenbeleid maken deel uit van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en de Welstandsnota. Beiden 
verwijzen naar de nadere regels.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
-  Overijssellaan 309 brandveilig gebruik voor 

een wijziging in opvang van de BSO Bambino 
wabonummer 4291, ontvangen 3 april 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Jozef Israëlsplein 1 het kappen van 1 kersenboom en 

1 rode meidoorn wabonummer 4123,  
verzonden 12 april 2013. 

-  Adriaan Pauwlaan 10 het kappen van 1 berk en  
1 ceder wabonummer 4143, verzonden 12 april 2013.

-  Camphuysenlaan 4 het kappen van 1 kastanje 
wabonummer 3997, verzonden 12 april 2013. 

-  Cruquiushaven 17 het kappen van 1 berk 
wabonummer 4180, verzonden 12 april 2013. 

Reageren
Het beleid zal gedurende 6 weken, van donderdag 
18 april tot en met woensdag 29 mei 2013 
ter inzage liggen. In deze periode kunnen 
belanghebbenden zienswijzen indienen bij het 
college. De zienswijzen worden meegenomen bij de 
uiteindelijke besluitvorming over de herijking van de 
nadere regels terrassenbeleid centrumgebied.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan: 

-  Heemsteedse Dreef 277 het kappen van 1 berk 
wabonummer 3930, verzonden 12 april 2013. 

-  t.h.v. Brederolaan 20 het kappen van 1 cypres/
conifeer wabonummer 4054, verzonden 12 april 
2013. 

-  Johan Wagenaarlaan 13 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 3998, verzonden 12 april 2013. 

-  Borneostraat 59 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 3999, verzonden 12 april 2013. 

-  Heemsteedse Dreef 64 het kappen van 1 es 
wabonummer 4236, verzonden 12 april 2013. 

-  Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
wabonummer 3651, verzonden 11 april 2013. 

Gemeente Heemstede, afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, t.a.v. de heer M. Jansen, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Ook kunt u contact opnemen 
met de heer M. Jansen, telefoon (023) 548 57 52.

Lees de belangrijkste wijzigingen op  
www.heemstede.nl/bekendmakingen of in het 
raadhuis.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 april 2013 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda raadsvergadering 2 april 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Vaststellen verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013

Hamerpunten: 
- Vaststellen Milieujaarverslag 2012
-  Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden 

(Wmo)

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 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 beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46 of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 25 april 2013 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda raadsvergadering 2 april 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Vaststellen verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013

Hamerpunten: 
- Vaststellen Milieujaarverslag 2012
-  Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden 

(Wmo)

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 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 beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46 of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl.
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