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Opnieuw over Vomar
Heemstede - Het blijft een sle-
pende zaak, de bebouwing of 
het binnenterrein aan de Eiken-
laan. Nu het de Vomar super-
markt door de politiek onmo-
gelijk is gemaakt daar een su-
permarkt te vestigen, ligt er een 
nieuw plan.

Dit plan is ook niet echt in het 
voordeel van de bewoners. Er 
moeten grote loodsen komen en 
veel bedrijvigheid van een distri-
butiecentrum, fabriekjes of op-
slagruimte. De ontwikkelaar van 
Vomar koopt steeds meer pan-

den op zodat hij nu alle kanten 
op kan met de bebouwing. Of 
de bewoners beter af zijn met 
een Vomar of een kleinscha-
lig industriepark is de vraag die 
D66 maandagavond stelde in 
de commissie Ruimte. De par-
tij heeft met bewoners gespro-
ken en wil dat de gemeente, ont-
wikkelaar en bewoners opnieuw 
gaan praten over de invulling. 
D66 trachtte tweespalt te ver-
oorzaken tussen de collegepar-
tijen HBB,VVD en het CDA. De 
VVD en het CDA waren altijd 
warm voorstander van de bouw 

van een supermarkt. HBB was 
tegen en kreeg in de collegeon-
derhandelingen gedaan dat de 
gemeente niet zou meewerken 
aan een grote supermarkt.

D66 was nooit voor of tegen. 
De democraten gaven met mit-
sen en maren aan nog niet te 
willen besluiten. Nu verwach-
ten zij VVD en CDA op andere 
gedachten te brengen.  Moch-
ten er grote vrachtwagens af- 
en aanrijden ontstaat een zelf-
de verkeersprobleem als bij een 
Vomar. De Eikenlaan is niet be-
rekend op zwaar verkeer. In dat 
geval is de discussie weer terug 
bij af. Wethouder Ates vond dat 
de gemeente nu niet aan zet is. 
Het bestemmingsplan laat de nu 
geplande activiteiten toe. Het is 
nu aan de ontwikkelaar een in-
vulling te geven die past binnen 
het bestemmingsplan. D66 wil 
tijdens de raadsvergadering van 
23 april een motie indienen en 
het is maar de vraag hoe de an-
dere partijen daarmee omgaan. 
De VVD is van mening dat er iets 
moet gebeuren wat Maas (PvdA) 
de opmerking ontlokte dat de 
VVD zich nu gedraagt als een 
huilend kind dat eerder zijn zin 
niet kreeg. De rust rond dit plan 
is nog steeds niet weergekeerd...
Eric van Westerloo
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Heemsteedse Dreef bezongen op 
nieuw album Boudewijn de Groot
Heemstede - Boudewijn de 
Groot brengt op 17 april zijn 
nieuwste album ‘Achter Glas’ 
uit. Een van de liedjes van de 
in Heemstede wonende zanger 
gaat over de Heemsteedse Dreef. 
Boudewijn schreef de tekst 
van ‘Heemsteedse Dreef’ terwijl 
George Kooymans voor bege-
leiding zorgt met de elektrische 
gitaar.
De Groot heeft zich de afgelopen 
jaren in de luwte kunnen storten 
op een album dat een kroon is 
op zijn indrukwekkende carrière. 
Achter Glas is opgenomen in de 
ICP Studio’s te Brussel en werd 
geproduceerd door de Vlaam-
se topproducer/muzikant Jean 
Blaute (bekend van bijvoorbeeld 
K’s Choice, Henny Vrienten en 
Clouseau). 
De 15 nieuwe nummers op Ach-
ter Glas, die voor het grootste 
deel door De Groot zelf zijn ge-
schreven, reflecteren aan vroe-
ger en aan nu. 
Verschillende generaties ken-
nen De Groot van klassiekers als  
Testament, Avond, Verdronken 
Vlinder en Het Land Van Maas 

En Waal. Zijn invloed op de 
Nederlandstalige popmuziek is 
tot op de dag van vandaag nog 

ongekend groot. Achter Glas 
wordt uitgebracht door Universal 
Music.
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Koningsdag spektakel 
op Wilhelminaplein
Heemstede - De beste keu-
ze om Koningsdag (maandag 
27 april) te vieren is het Heem-
steedse Wilhelminaplein. 
Café de 1ste Aanleg organi-
seert hier wederom de Konings-
dagfestiviteiten. Vanaf 14.00 uur 
komt de Teisterband het plein 
een uurtje opwarmen. Direct om 
15.00 uur start op hetodium The 
Magical Hirtory tour.
Een zeer professionele Beatlesre-
vivalband die voor deze gelegen-
heid graag uit Eindhoven komt. 
Tussen 17.00 en 18.00 uur neemt 
DJ Daniël uit Hoofddorp de 

honneurs waar om de sfeer 
vast te houden en dat geeft 
direct rust en tijd om de hoofd-
act op te bouwen. Vanaf 18.00 
uur neemt de welbekende en 
met zangeres zeer voltallige 
Ruud Jansenband het podium 
over.
Voor de inwendige mens is er 
een barbecue, drankje aan de 
bars en fijn terras. Ook zijn er 
diverse kinderactiviteiten.

Kom met de fiets! Consumptie-
munten zijn alvast te koop bij de 
1ste Aanleg: Raadhuisstraat 103.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Akonietenplein 1

Regio - Zondag  19 april: 
Joostviering met dr. A. van
Egmond. Aanvang 10.00 uur. 
Kom in de Kring (0-9 jaar), 
Jeugdviering (9- 15 jaar).

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Zaterdag 18 april, Pinkster-
kerk: 19.30 uur, jongeren-
viering ‘Kerosine, fi nal fl ight’.

Zondag 19 april. Oude Kerk: 
ds. A. Molendijk. Aanvang 
10.00 uur. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar en Kinderkring, 
voor kinderen van 4-12 jaar.  

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 3 mei, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. T. Hop 
(Hillegom)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (16)

De serie Wilhelminaplein eindi-
gen we met een fraaie foto uit 
het archief van het HV-HB met 
daarop een rustig Wilhelmin-
aplein met nog de Wilhelmina-
boom. Het is een beeld uit be-
gin jaren 60 met een heel ande-
re pleinindeling.

In het straatnamenboek van 
Heemstede kunnen we het vol-
gende lezen: ‘Op 23 september 
1898 werd de naam Kerkplein 
gewijzigd in Wilhelminaplein ter 

herinnering aan de inhuldiging 
van H.M. Koningin Wilhelmina. 
Er werd toen een linde op het 
plein gepland. Het plein vorm-
de in vroeger tijden de kom van 
het dorp en heeft namen gehad 
als Kerkbuurt, Plein, Dorpsplein, 
Kerkplein en nu Wilhelminaplein. 
Op 3 maart 1942 moest op last 
van de bezetter de naam weer 
verandert worden in Kerkplein, 
maar op 16 mei 1945 werd dat 
weer Wilhelminaplein.
Het plein heeft vele gezichten 

gekend en diverse festiviteiten 
hebben hier plaats gevonden. 
Veel mensen herinneren zich o.a. 
de kermis.

Hoe anders is het beeld anno 
2015 op de foto van Harry Op-
heikens van april. De verbouwin-
gen zijn nog druk aan de gang; 
een andere pleinindeling en 
meer auto’s. Ook de Wilhelmina-
boom is, na een keer verplaatst 
te zijn, alweer lang uit het sfeer-
beeld verdwenen.

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 19 april, onderwijs-
dienst om 10.00 uur met dhr. 
Co Kempeneers. Co is evan-
gelist en was o.a. voorganger 
in Haarlem Noord. Hij spreekt 
graag over zijn liefde en ver-
wondering voor Jezus.
Over de veranderingen die hij 
bij mensen ziet als ze in aan-
raking komen met de kracht 
van het evangelie

www.rafael-nehemia.nl

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug.

Feestelijk benefi etconcert 
voor de Oude Kerk
Heemstede - Het benefi etcon-
cert ten bate van de aanpas-
singswerken aan de Oude Kerk 
te Heemstede werd zaterdag-
avond door zo’n 200 enthousias-
te mensen bezocht. Het verras-
sende concert werd op initiatief 
van de Stichting de Oude Kerk te 
Heemstede verzorgd door leer-
lingen van groep 5 en 6 van de 
Heemsteedse Beatrixschool en 
het bekende Voorwegkoor. On-
der leiding van meester Gunnar 
Graafmans en zijn combo wer-
den speciaal voor deze gelegen-
heid een paar liedjes van Paul 
Christiaan Van Westering en lied-

jes die in dezelfde sfeer passen, 
gearrangeerd en ingestudeerd. 
Van Westering was de componist 
van veel liedjes van Annie M.G. 
Schmidt en was destijds ook de 
vaste organist in de Oude Kerk. 
Gunnar is naast slagwerker ook 
componist, workshopdocent en 
theatermaker. Verrassend was de 
komst van Adriaen Pauw (Fred 
Rosenhart) en zijn echtgeno-
te Anna van Ruytenburgh (Ada 
Vinke) die voor de gelegenheid 
hun graf in de Oude Kerk verlie-
ten om de aanwezigen, waaron-
der burgemeester Heeremans,  
te begroeten.
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Professor Arnold Heertje bij Casca in de Luifel:
“Humanisering en maatschappelijke 
architectuur in de economie”
Heemstede – Hoog bezoek af-
gelopen dinsdag bij Casca in de 
Luifel. Professor Arnold Heer-
tje, een autoriteit op het gebied 
van economie, maakte daar zijn 
opwachting. Heertje richt zich 
in deze lezing op twee thema’s, 
die verwerkt zijn in zijn laatste 
boek ‘Economie’: humanisering 
en maatschappelijke architec-
tuur. Het eerste thema humani-
sering klinkt aanvankelijk als po-
litiek thema, maar Heertje maakt 
duidelijk dat dit wel degelijk eco-
nomisch relevant is. In essentie 
draait het bij humanisering om 
de mensen waar het om gaat 
weer in beeld te brengen. In een 
samenleving waar maatschap-
pelijke en economische trans-
acties alleen op geld zijn geba-
seerd vallen de mensen waar het 
om gaat buiten beeld. Dit heet  
‘inhumanisering’. De toenemen-
de bureaucratisering en indivi-
dualisering waarbij de mense-
lijke factor buiten beeld raakt 
stagneert op den duur de eco-
nomie. Economie is grotendeels 
op geld gebaseerd, maar gaat 
niet louter over financiële trans-
acties. Het gaat verder dan dat: 
niet alles in de economie is in 
geld uit te drukken. Het inade-
men van schone lucht is bijvoor-
beeld niet in geld uit te drukken 
en een noodzaak voor mensen, 

ook in het economische proces. 
Alvin Roth, Nobelprijswinnaar in 
2012, hield zich met een donor-
niervraagstuk bezig. Hij stelde 
dat er mensen zijn die een do-
nornier nodig hebben (de be-
hoefte) en mensen zijn die een 
donornier willen afstaan (aan-
bod). Je kunt dit vraagstuk op-
lossen via de markt: een nier af-
staan tegen de hoogste bieder. 
Maar is dit wel ethisch verant-
woord en rechtvaardig? En ont-
staat er geen scheefgroei in de 
verhouding arm en rijk? Kan dit 
vraagstuk op een andere manier 
opgelost worden dan met geld? 
Roth loste het op door naar an-
dere karakteristieken te kijken. 
Hij zoomt in op de individueel 
menselijke factor: eerst kijken 
naar degenen die een nier no-
dig hebben. Vervolgens vaststel-
len welke mensen onmiddellijk 
een nier nodig hebben en wel-
ke mensen hier op een later mo-
ment in kunnen worden voor-
zien. Aan de andere kant schetst 
Roth de groep mensen die een 
donornier aanbieden op basis 
van verschillende voorkeuren 
en persoonlijke afwegingen. Hij 
probeert een match te vinden en 
weet het vraagstuk op te lossen, 
zonder tussenkomst van financi-
ele transacties. In het verlengde 
hiervan,  illustreert Heertje het 

tweede thema in de economi-
sche context.  ‘Maatschappelij-
ke architectuur’, oftewel ‘Mecha-
nism design’: een ontwerp bie-
den voor de oplossing van een 
maatschappelijk vraagstuk. De 
behoeften van mensen en het 
bewustzijn van gedrag en men-
taliteit in collectieve zin waar-
bij de vrijheid van het individu in 
stand blijft, vormen de basis van 
deze architectuur. Heertje stelt 
dat het gedrag van de mens twee 
kanten op kan: richting perverse 
prikkels of een positieve prik-
kels (mechanism design). Met 
simpele en gerichte oplossingen 
zonder dwang, kan de positie-
ve mentaliteit geprikkeld worden 
die onderhuids bij de mens aan-
wezig is en wordt een construc-
tieve maatschappelijke architec-
tuur mogelijk. Als simpel voor-
beeld gaf hij het aanbrengen van 
een vliegje in de toiletpot, waar-
op  gefocust wordt en waardoor 
er niet meer naast de pot geüri-
neerd wordt. Zo bewegen hu-
manisering en maatschappelij-
ke architectuur, waarbij mensen 
in beeld komen, steeds meer in 
de richting van duurzame eco-
nomische processen. Na afloop 
van kon het publiek vragen stel-
len en signeerde professor Heer-
tje zijn boek.
Bart Jonker

Bouwvergunning niet 
zonder slag of stoot
Heemstede - Het blijft altijd 
een moeilijke afweging wat wel 
en wat niet te bebouwen. Welke 
vorm, hoe hoog, kleuren, modern 
of jaren dertig stijl. Keer op keer 
blijkt de gemeenteraad verdeeld 
en zien partijen het net weer 
even anders. Ook donderdag 9 
april in de commissie Ruimte. Er 
lag een ontwerpverklaring van 
geen bedenking en een anteri-
eure omgevingsvergunning voor 
8 appartementen aan de Nijver-
heidsweg. Eerder was al inge-
stemd met de realisatie van dit 
gebouw voor een groep jonge-
ren met een achterstand die, met 
de nodige zorg, toch zelfstan-
dig kunnen wonen. Pre-Wonen 
treedt op als verhuurder en de 
ouders van de betrokken jonge-
ren hebben zich jaren lang inge-
spannen een plekje in Heemste-
de te vinden. Door het faillisse-
ment van de ontwikkelaar kwam 
er naast de watertoren een stuk-
je grond vrij en de gemeente wil-
de wel meewerken. De gemeen-
te dacht de grond voor 1 euro 
te kunnen verwerven. De cura-
tor van de failliete ontwikkelaar 
zag dat even anders en vroeg 
(en kreeg) 50.000 euro. Daar-
mee loopt de investering van 
gemeentewege op tot 250.000 
euro.

De behandeling ging niet zon-
der slag of stoot. De omwonen-
den die straks uitkijken op het 
nieuwe gebouw kwamen hun 
zorg uitspreken. Ook zij vinden 
dat er plaats moet zijn voor de-
ze groep jongeren. Waarom geen 
overleg met de naaste bewo-
ners vroegen zij zich af? Waarom 
geen 6 appartementen in plaats 
van 8 en dan alleen Heemsteed-

se jongeren. Inspreker de heer 
Vlas: “Wij voelen ons bedrogen.” 
De plannen konden in een vroeg 
stadium nog worden aangepast. 
Wethouder Ates hield zich met 
moeite staande onder de vra-
gen van de raadsleden. Vragen 
die hij zelf ook vooraf had kun-
nen bedenken en die hij nu met 
steun van de ambtenaren moest 
beantwoorden. Ates hield vol dat 
er wel overleg was geweest en 
somde die data op. De bewo-
ners lieten vanaf de tribune we-
ten dat dit niet waar was. Ja, wat 
briefjes en lang geleden een ge-
sprekje o.a. met Pré Wonen. Van 
enig constructief overleg is nooit 
sprake geweest. De gemeente-
raad droeg de wethouder op om 
met alle betrokkenen nog eens 
om de tafel te gaan. Er zou nog 
best ruimte liggen het plan ten 
gunste van de omwonenden aan 
te passen. Wat extra groen doet 
al wonderen, maar ook de lig-
ging van de balkons of het ge-
bouw iets in een andere richting 
op te verplaatsen. De omwonen-
den maakten ook bezwaar te-
gen een liftschacht, maar die 
bleek er helemaal niet te komen. 
De Zeeuw (GL) wilde weten of 
Haarlem ook gaat meebetalen, 
want er komen ook Haarlem-
se jongeren te wonen. Ates gaat 
nog in gesprek met Haarlem, dus 
ook dat was nog niet dichtgetim-
merd. De VVD is voor het voor-
liggende beslispunt. GroenLinks 
vraagt beter overleg net als HBB. 
De PvdA en D66 willen pas be-
sluiten als er nog eens met de 
omwonenden naar wijzigingen 
is gekeken. Ates wilde geen ver-
traging in de plannen, maar gaat 
toch nog eens snel rond de tafel.
Eric van Westerloo

Welkom bij kapster Monique Versluis
Heemstede – “Ik voel me er 
weer blij mee.” Met die woorden 
staat de mevrouw op uit de kap-
persstoel van Monique Versluis. 
Monique opende op 1 april haar 
eigen kapsalon aan de Raad-
huisstraat 18 B. Een leuk pandje 
waarin de laatste jaren Carmani 
honden- en kattenboutique en 
daarvoor Dis & Design succes-
vol waren. 
Met haar 23 jaar ervaring en ge-
degen opleiding zal het Mo-
nique zeker lukken om haar 

droom waar te maken. Een ei-
gen zaak! Dat moet toch de hele 
wereld weten. Ze begon met 
snuffelstages tijdens de MAVO, 
volgde de vakopleiding, deed 
nog een HBO-studie en een 
make-up opleiding. Ze heeft 
overal gewerkt, maar het langst 
bij Rob Peetoom in Heemste-
de. Alles geleerd om je vak-
vrouw te kunnen noemen. Klaar 
om een eigen zaak te runnen. 
Lekker met haar bezig zijn. Je 
thuis voelen, een relaxt praat-

je, ga maar achterover zitten, 
hier geen haast, maar wel op af-
spraak komen. Wat een bof dat 
ze dit pand vond. Werken met 
het bekendste merk in de kap-
perswereld, Redken, op olie- 
basis, maar zonder dat vette 
gevoel. Met de adviezen van 
Monique een basis voor ge-
zond haar. Voor hem en haar! 
Knippen, wassen, kleuren, high-
lights, verzorging met mas-
ker, treatment, in het weekend 
een Blow Bar waar je haar ge-

föhnd en gestyled wordt met een 
professioneel, gepolijste finish. 
De perfecte voorbereiding voor 
een avond uit. Bij de veelzijdige 
Monique, die vakkundig terzijde 
wordt gestaan door Julia. 
Afspreken kan telefonisch 023-
3034686 of loop even binnen, 

soms lukt het direct. Maandag 
gesloten en dinsdag t/m don-
derdag geopend van 9.00 tot 18 
uur, vrijdag van 9 tot 21 uur en 
zaterdag van 8 tot 14 uur. In dat 
leuke pandje aan de Raadhuis-
straat 18 B.
Ton van den Brink 
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De narcis is een geslacht van 
bolgewassen uit de narcissenfa-
milie die weer een onderdeel is 
van het geslacht Amaryllidaceae. 
De naam Narcissus is afkomstig 
uit de Griekse mythologie.
Narcissen bloeien in het voor-
jaar en worden in het najaar ge-
plant. De narcis heeft vele kleu-
ren, voornamelijk geel en dan 
wit, roze, oranje en dubbel bloe-
mige bloemen. Men kan ze ook 
goed laten verwilderen. Ze brei-
den zich steeds meer uit.
Er wordt veel mee gekruist, 
waardoor er weer een nieuwe 
bloem ontstaat. 
In januari 2012 waren er volgens 
een checklist van de KEW Bo-
tanic Gardens in Londen onge-
veer 50 soorten en meer dan 300
synoniemen in omloop. 
Een van de weinige soorten van 

de narcissen die wel ruikt  is de 
Narcissus Poeticus, wit van kleur 
met een klein geel trompetje met 
een rood randje.
Wist u dat de narcis ook een stof 
bezit Galantamine die de symp-
tomen van de ziekte Alzheimer 
kan verzachten? Voor de pro-
ductie van Galantamine zijn in 
Nederland al meer dan 100 vel-
den aangeplant.
Voor ons tuinierders is het toch 
prettig om te weten dat Alzhei-
mer veel minder voortkomt bij 
mensen die veel reizen, mentaal 
actief blijven en tuinieren. Vol-
gens een professor van de uni-
versiteit van Pittsburg in de V.S. 
kan tuinieren beschouwd wor-
den als een fi tnesstraining, om-
dat tuinierders hun hersenen op 
een ongewone manier gebrui-
ken. Het vereist planning, voor-

Groei & Bloei, de specialist op tuingebied vult op regelmati-
ge basis de rubriek van de Heem-
steder “Voor de tuinliefhebber”.
U leest daarin handige wetenswaar-
digheden over alles op het gebied van 
planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, mail dan 
naar info@zuid-kennemerland.nl.

uitzien en fl exibiliteit en het ont-
dekken van nieuwe dingen.
Er is bij 2 verpleeghuizen in 
Beek-Ubbergen en Hellevoet-
sluis een Alzheimertuin aange-
legd.
Nederland telt inmiddels al 
235.000 mensen met dementie. 
In 2050 verwacht men er 2 keer 
zoveel.
Dus beste tuinierders, genoeg 
werk voor ons om het niet zover 
te laten komen. Blijf tuinieren en 
stimuleer je familie, buren en be-
kenden. Maak ze lid van Groei & 
Bloei Zuid Kennemerland. Niet 
alleen leuk voor de sociale con-
tacten, maar ook nog goed voor 
het brein!

Bronnen: 
www.gezondheidsplein.nl
www.franstoledo.nl
 
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Het tuinseizoen is donderdag 9 en vrijdag 10 april weer gestart 
bij de Stichting KIMT. Heel veel enthousiaste kinderen en hun 
ouders en grootouders hebben weer een eigen tuintje waar zij 
gaan leren hoe zij hun eigen zaadjes kunnen laten uitgroeien 
tot overheerlijke groenten en bloemen. Want wat je zelf teelt is 
altijd veel lekkerder dan wat je in de winkel koopt. In de afge-
lopen jaren zijn er een hoop kinderen geweest die een aantal 
groenten niet lekker vonden, maar hun eigen verbouwde groen-
ten wel aten. Het seizoen duurt tot half september. Het ziet er 
nu nog een beetje kaal uit, maar binnen no time zullen alle tuin-
bedden gevuld zijn met overheerlijke groenten en mooie kleuri-
ge bloemen. Hieronder ziet u de lege tuinbedden die binnenkort 
rijkt gevuld zullen zijn.
Er is nog beperkt plek voor een aantal kinderen op donderdag of 
vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Als u hierover informatie 
wilt kijk dan op onze website www.kominmijntuin.com.

KOM IN MIJN TUIN!

Nieuw tuinseizoen bij 
KomInMijnTuin

Vanaf nu verzorgt Stad en Land Dierenklinieken Heemste-
de regelmatig een rubriek die in de Heemsteder verschijnt
onder de naam ‘Dieren in het nieuws’.

Butch doet aan 
touwtrekken
Butch is een mooie grijze Masti-
no Napoletano van 1,5 jaar oud. 
Hij is zeer enthousiast en vergeet 
soms even dat hij maar liefst 64 
kilo weegt! Butch is een hond die 
het liefst alles eet en dan voor-
al dingen van plastic. Hij heeft al 
een keer een afwasborstel opge-
geten en die kwam er een dag 
later weer aan de achterkant uit. 
De eigenaren van Butch zijn be-
dacht op deze lastige eigen-
schap en proberen ervoor te zor-
gen dat hij niets te pakken kan 
krijgen. 
Butch kwam bij ons met klach-
ten van braken en matige eet-
lust. Wel was hij nog altijd vrolijk, 
maar niet helemaal zichzelf. Ook 
in zijn buik deed het pijn. We 
hebben een echo van zijn buik 
gemaakt en helaas bleek dat er 
iets in zijn darmen zat wat er niet 
hoorde.
Butch moest geopereerd worden 
en we hebben met 3 personen 
hebben we deze grote jongen 
op de operatietafel gelegd. Tij-
dens de operatie zagen we met-
een dat de darmen er anders uit-
zagen en voelden over een stuk 
van meer dan 1 meter een ver-
dikking in de darm! We hebben 

de darm ingesneden en zagen 
dat er een stuk touw in zat. Met 
aardig wat moeite is het gelukt 
om het hele touw, waar nog een 
deel in de maag zat, te verwijde-
ren. Butch heeft een nachtje aan 
het infuus op de praktijk moeten 
verblijven, maar daarna kwam 
zijn enthousiasme weer snel te-
rug. Hij heeft paar dagen rustig 
aan moeten doen om te herstel-
len en is nu weer de oude. 
Het touw bleek een extra sterk 
fl ostouw te zijn dat niet door 
honden kapot gemaakt kan wor-
den. Maar ja, wat is er bestand 
tegen de enorme kracht van 
een Mastino Napoletano? Butch 
krijgt in de toekomst in ieder ge-
val geen fl ostouwen meer!
Drs. Vincent Polak

Voor de tuinliefhebbers… 

Wetenswaardigheden over de narcis

Dieren in 
het nieuws

Kennis delen en maken tijdens 
Vindingrijk Geleerdenwijk
Heemstede - Zondag 12 april 
organiseerde Vindingrijk Ge-
leerdenwijk alweer voor de der-
de keer een wijkbijeenkomst in 
basisschool De Ark. Deze keer 
draaide het om kennis delen én 
kennis maken.
In verschillende workshops 
zochten wijkbewoners met de-
zelfde interesse elkaar op. Zo 
werd er onder het motto ‘Eten bij 
de buren’ de mogelijkheid ver-
kend om voor elkaar te koken. 
We eten tenslotte iedere dag en 
de meesten het liefst niet alleen. 
Als je dan een keer geen tijd 
hebt om te koken of geen zin om 
alleen voor jezelf te koken heb je 
elkaar snel gevonden.
In een andere workshop doken 

de deelnemers in de kunst van 
het digitaal fotograferen en het 
maken van een fotoboek. Wie 
beheerst wat en hoe kunnen 
we dat van elkaar leren. De ge-
meente Heemstede was ook van 
de partij en trok met een groep 
de wijk in om voorbeelden en 
mogelijkheden te laten zien van 
het samen aanpakken van open-
baar groen.
Ook de nieuwe wijkwebsite 
www.vindingrijkgeleerdenwijk.nl 
kreeg aandacht. Daarbij wisten 
de Geleerdenwijkers elkaar snel 
te vinden: een vraag die eerder 
in de week via de site was ge-
steld werd ter plekke beant-
woord, de gezochte grondboor 
kan geleend worden.

Tabletfeestjes 
in de 

bibliotheek
Heemstede - In de Biblio-
theek Heemstede start maan-
dag 11 mei een ‘tabletfeestje’, 
speciaal voor mensen van 60 
jaar en ouder. 
Stichting ‘Bij de pinken zijn’ 
en de bibliotheek Heemste-
de (Julianaplein) nodigen be-
langstellenden hiervoor uit. 
Het gaat om in totaal 4 ‘feest-
jes’ waar u allerlei nuttige tips 
krijgt om goed te leren wer-
ken met een tablet.

Het eerste feestje is gratis 
toegankelijk. De deelname-
prijs daarna bedraagt �60,-. 
Alle informatie en aanmelden 
kan via www.bijdepinkenzijn.
nl, via de Bibliotheek Heem-
stede of bel 06-11340003.
Tijden: 9.30 tot 12.00 uur.
Het laatste feestje is op 
maandag 8 juni.
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Erfgoedprijs Historische Vereniging bekendgemaakt
Heemstede – Hugo van Lennep, 
kleinzoon van David Eliza van 
Lennep, legde woensdagmid-
dag samen met wethouder Rem-
co Ates en Marc de Bruin van de 
Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek, HVHB, een 
krans op he graf van vader David 
van Lennep op de begraafplaats 
aan de Herfstlaan. Als een her-
denking van de 150ste geboor-
tedag van de man die zijn vader 
Cornelis, opvolgde als burge-
meester van Heemstede.
Een van de belangrijkste burge-
meesters van Heemstede vin-
den ze bij de HVHB. Kleinzoon 
Hugo vertelde bij deze bijeen-
komst dat zijn opa niet politiek 
geëngageerd wilde zijn, maar 
wel werd. Naast een aantal be-
stuurlijke functies als secreta-
ris van de vereniging van bur-
gemeesters en secretarissen in 
Noord-Holland, zat hij ook 12 
jaar in de Provinciale Staten. 
Als burgemeester van Heemste-
de zag hij in de kwart eeuw van 
zijn bestuur het bevolkingscijfer 
verdubbelen, verrijkte Heemste-
de met een monumentaal raad-
huis, met een gasfabriek, wa-
terleiding en elektriciteitswer-
ken. De aanleg van een groot 
scheepvaartkanaal naar het 
Spaarne was in wording. Al snel 
werd de stoomtram naar Haar-
lem door een elektrische ver-
vangen, maar het belangrijkste 
wat hij tot stand bracht was de 
aankoop in 1913 van Groenen-
daal, een 80 hectare groot wan-
delbos. Kort na de openstelling 
werd jonkheer van Lennep be-
noemd tot officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Sinds 1898 was 
hij Van Lennep nam op 25 april 
1916 afscheid als burgemeester 

van Heemstede. Als een eerbe-
toon aan deze bijzondere burge-
meester heeft de HVHB de Van 
Lennep erfgoedprijs voor ini-
tiatieven ingesteld om een sti-
mulans geven aan initiatieven 
op het gebied van cultureel erf-
goed in Heemstede en Benne-
broek. Tot 1 maart konden initi-
atieven ingezonden worden. De-
ze zijn beoordeeld door een ju-
ry die bestaat uit René Dessing, 
Rob Hinse, Olga van der Kloos-
ter, Wim de Wagt en Johannes 
van der Weiden.

Koepel Overplaats Hartekamp 
– Landschap Noord-Holland
Buitenplaatsen zijn de groene 
parels van Kennemerland. Ge-

lukkig is er in Heemstede een 
aantal bewaard gebleven, waar-
onder de Hartekamp. De Over-
plaats is de ‘overtuin’ van deze 
buitenplaats. Hier heeft Land-
schap Noord-Holland de laatste 
jaren flink gerestaureerd. Oor-
spronkelijke zichtlijnen werden 
weer zichtbaar gemaakt. Er werd 
een prijsvraag uitgeschreven 
voor een nieuw bouwwerk: be-
kroning van de heuvel waar eens 
een theehuis stond dat door van-
dalisme werd verwoest. Marjo-
lein van Eig ontwierp de koepel 
‘Mijmer en Focus’. Deze blikvan-
ger staat nu tegenover de Har-
tekamp en nodigt wandelaars uit 
om ernaar toe te klimmen en van 
het uitzicht te genieten. 

Raadhuisstraat 42
Heemstede – Simon Hof
Op de hoek van Raadhuisstraat 
en Havenstraat is nog een oud 
pand bewaard gebleven. Oor-
spronkelijk was het een boer-
derij, later kreeg het een win-
kel-bestemming en werden er 
onder andere hoeden verkocht. 
Lange tijd zag het er naar uit dat 
het als zovele panden op de Bin-
nenweg en de Raadhuisstraat 
in de handen zou vallen van 
projectontwikkelaars, maar het 
werd uiteindelijk gekocht door 
Simon Hof. Hij restaureerde het 
voorbeeldig, niet enkel aan de 
buitenkant maar ook binnen 
met behoud van de oorspron-
kelijke indeling. Zo houden 

we aan de Raadhuisstraat dank-
zij de inzet van een particu-
lier een prachtig voorbeeld van 
een karakteristiek Heemsteeds 
pand.

Trambrug Bennebroek 
– Stichting MOVE
Zonder tram waren Heemste-
de en Bennebroek nooit foren-
senplaatsen geworden. Van die 
tram, die van Haarlem  via de 
Glip en Bennebroek naar Leiden 
reed, was niets meer over dan 
een oude trambrug over de Ben-
nebroekervaart. Deze is nu her-
steld, waarbij op een creatieve 
manier verschillende aspecten 
van de tram zichtbaar werden 
gemaakt: de rails, het logo van 
de NZH, de bovenleiding. Dank-
zij het initiatief van de Stichting 
MOVE (Museum voor het open-
baar vervoer & straatbeeld) is 
een stuk verleden inzichtelijk ge-
maakt.
De Van Lennep Erfgoedprijs 
wordt 4 juni uitgereikt op de 
jaarvergadering van de HVHB op 
4 juni.
Ton van den Brink 

Receptie op dinsdag 21 april

KBO Heemstede bestaat 60 jaar 
Heemstede – In april 2005 
vierde de Katholieke Bond 
Ouderen (KBO), afde-
ling  Heemstede haar 50-ja-
rig jubileum met een he-
le dag feest in de koepel-
zaal van College Hageveld. 
Met ruim 250 leden, burge-
meester Tine van der Stroom-
van Ewijk, wethouder Nera 
Otsen en vertegenwoordigers 
van andere ouderenbonden.

Een klassiek feest zo-
als dat vele jubilea gebruike-
lijk was, maar waar anno 2015 
het huidige bestuur geko-
zen heeft voor een informele 
receptie in een wat ongedwon-
gen sfeer. Nu zijn er 970 KBO- 
leden en in 2005 waren dat er 
700. Alle reden om verheugd te-
rug te kijken? Waaraan zijn die 
meerdere leden te danken? Er 
is hard gewerkt aan de leden-
werving, vanuit het hoofdbe-
stuur geredigeerd maar zeker 
vanuit de KBO Heemstede zelf. 

Met de vele activiteiten als va-
kanties, uitstapjes, de voor 
de KBO unieke bijeenkom-
sten op de zondagochtend: 
“KBO, Koffie Bij Ons, waar 
veel leden in het EHBO-ge-
bouw hun nestgeur opsnuiven 
en bijpraten. Daarnaast is er 
ondersteuning op terreinen 
als belasting, zorg, gezond-
heid, computer, samenwerking 
met andere ouderenbonden en 
structureel overleg met de ge-
meente en Welzijn Ouderen. 
De ouderen die nu lid zijn van 
de KBO zijn niet ziek, of zwak 
en hebben geen hulp nodig. 
De meeste hebben AOW en 
kunnen zich prima redden. 
Meestal thuis, soms met hulp 
die geboden wordt door de 
thuiszorg of die ze zelf inkopen. 
Hier en daar leunen ze op de 
kinderen, de meeste ouderen 
waren na de oorlog gewend om 
met weinig tevreden te zijn en 
bleven dat ook. Eerst sparen, 
dan kopen. Ze kunnen nog 

wat nalaten aan hun kinde-
ren, die nu de zorg hebben 
voor hun kleinkinderen die 

KBO bestuur met vlnr Fried Jansen, Ans van den Broek, Els Bannink en vooraan Paula Ineke.

ze koesteren. Ze vinden het 
mooi dat er een organisatie is 
die voor ze opkomt. Waar ze 
mensen vinden die nog kunnen 
luisteren. Want ze willen wel hun 
verhaal kwijt en velen hebben 
alleen nog muren die veel ho-
ren maar niet kunnen luisteren. 
Het bestuur meende dan ook bij 

dat dit diamanten jubileum een 
receptie op de plaats is. Daar is 
ruimte om te praten en te luiste-
ren naar elkaar.

Op dinsdag 21 april is er van-
af 14.00 uur een receptie in het 
EHBO-gebouw naast de kerk.
Ton van den Brink 

MEER LEZEN OVER 

HEEMSTEEDSE

ZAKEN, SPORTCLUBS 

EN CULTUUR?

Kijk ook op
de website,

onze digitale krant: 

WWW.HEEMSTEDER.NL
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www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

Richard de Leth

Pasta
met tomaat

6 stappen naar een 
juiste MINDSET!

Richard de Leth
OERsterk eten! 

Calorieën tellen

Nieuw boek

gratis 
magazine

Klik hier om de
Lijf & Gezondheid
online te lezen!

http://www.lijfengezondheid.nl
http://issuu.com/lijfengezondheid
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Recensie: BLØF laat niets 
in het midden in Haarlem
Regio – Neem de Philharmo-
nie, een uitzinnig publiek en 
zet de Zeeuwse groep BLØF 
in het midden van alles. Het is 
zaterdagavond 11 april: een 
compleet uitverkochte zaal 
van de Philharmonie in Haar-
lem.

‘In Het Midden Van Alles’ heet de 
theatertour van BLØF. Met voor-
al de liedjes van hun nieuwe al-
bum ‘De Grasbroeksessies’ laat 
BLØF echter niets in het midden. 
Voor de opname van dit album 
reisde de groep af naar kasteel 
Limbricht in Grasbroek en richtte 
daar op de zolder een opname-
studio in. Op en top juweeltjes 
werden er gespeeld.  Met het 
lekkere nummer ‘Klaar voor’ beet 
BLØF het spits af. Voor dit num-
mer gebruikte BLØF een contra-
bas en een vocoder (een stem-
vervormer). Een mooie warming 
up voor het publiek. Leadzanger 
Paskal Jakobsen wist het publiek 
met zijn eigen humor en onge-
dwongenheid op de juiste ma-
nier te bespelen. Op een van de 
voorste rijen constateerde hij dat 
er nog drie stoelen in het mid-
den vrij waren. Toeval of niet: 

weer het thema ’midden’ van de 
theatertour. Dit was niet tegen 
dovemansoren gezegd: drie da-
mes uit het publiek van achteren 
snelden naar deze plekken toe. 
Later bleken deze stoelen toe te 
behoren aan bezoekers die te 
laat in de Philharmonie arriveer-
den. Paskal wist dit met de no-
dige humor aan te wenden. De 
zaal kwam steeds meer los, en-
thousiast, ontroerd. De klanken 
van het hoopvolle  ‘Er is een licht 
dat nooit uit zal gaan’, een co-
ver van The Smiths. En het poëti-
sche ‘Was je maar hier’, een van 
mijn eigen favorieten. De gevoe-
lige snaren van de gitaar en het 
publiek werden aan alle kanten 
geraakt. Zo herkenbaar, zo mooi. 
Het publiek zong uit volle borst 
‘ooh’ mee. “Papa gaat spelen”, 
had Paskal die dag tegen zijn 
oudste zoontje Sem gezegd. “Ik 
doe dit al 23 jaar met plezier en 
ik verdien er ook nog mijn geld 
mee’, grapte hij. “Ik hoop dat mijn 
twee zonen ook muzikant wor-
den.” Na de pauze het aandoen-
lijke ‘Aan/uit’; “We blijven altijd 
zoeken naar de klok die altijd 
tikt; er is geen middenweg.” Kip-
penvel met de stem van Paskal. 

Het zeemanslied ‘Stapelgek’ en 
het meeslepende ‘Langzaam lief’. 
Stuk voor stuk tentoongesprei-
de pareltjes in de etalage van de 
Philharmonie. Inmiddels zat het 
publiek niet meer op de stoelen 
maar danste het, klapte het en 
zong mee. Maar liefst twee keer 
een toegift: het nummer ‘Blauw’’ 
en jawel: daarna zette de groep 
zich op de rand van het podium 
om akoestisch op de gitaar  hun 
grote hit ‘Terug naar de kust’ te 
spelen. Het publiek genoot met 
volle teugen. Met ‘Alles is liefde’ 
werd deze onvergetelijke avond 
afgesloten. BLØF was tevreden: 
“Het was super: dank jullie wel 
Haarlem.” Na twintig jaar BLØF 
maakt Paskal Jakobsen tijde-
lijk een uitstapje met een solo-
programma, waarbij hij naast ei-
gen nummers van anderen gaat 
spelen van onder meer Ram-
ses Shaffy, Bram Vermeulen en 
Maarten van Roozendaal. Op 19 
maart 2016 is hij in de Stads-
schouwburg van Haarlem.

Kijk hiervoor vanaf 12 mei in de 
nieuwe seizoenbrochure of op 
www.theater-haarlem.nl.
Bart Jonker

Last van eindexamenstress? 
Relax!

Regio - Ieder jaar in mei slaan 
ze toe; de eindexamenkriebels. 
Voor de kandidaten stijgt de 
spanning naarmate de datum 
van de eindexamens dichterbij 
komt. Gezonde stress, dat hoort 
erbij en houdt je scherp. Maar 
voor veel jongeren komt er te-
veel druk op de ketel waardoor 
de stress ongezond wordt. Met 
als gevolg verminderde presta-
ties en een onprettige sfeer in 
huis. ‘Ik ga het vast niet halen’, 
‘wat moet ik doen als ik dichtsla’, 
en ‘ik moet nog zo veel doen’, 
zijn veel gehoorde kreten. Wat 
kun je doen als ouders? Je wilt 
je kind zo goed mogelijk begelei-
den naar het eindexamen, maar 
in deze periode is dat soms on-
begonnen werk. Ook voor ou-
ders kan het dan een stressvol-
le periode zijn. Sommige ouders 
verzuchten: “Het is net of ikzelf 
weer eindexamen moet doen.”
Annette Wolters van Metanet 
Kinder- en jeugdtherapie helpt 
jongeren (en daarmee ook hun 
ouders) met een korte stress re-
ductie training in de aanloop 
naar het eindexamen. Uit erva-
ring blijkt dat de jongeren dan 
ontspannener deze periode in-

gaan en een betere concentra-
tie opbrengen. In drie bijeen-
komsten wordt stress vermin-
derd door o.a. ontspannings-
oefeningen, anders leren den-
ken, ademhalingstechnieken en 
focus oefeningen. We bekijken 
waar de angst vandaan komt, 
waardoor deze kleiner wordt. We 
kijken samen naar de verwach-
tingen en de mogelijkheden en 
hoe die van invloed zijn op je 
zelfvertrouwen. 
De workshops vinden plaats in 
de praktijk van Metanet en bui-
ten in de Haarlemmer Hout. De 
jongeren krijgen tips en trucs en 
gaan met meer zelfvertrouwen 
naar het eindexamen toe. Dat 
niet alleen; ze kunnen er voor al-
tijd wat aan hebben. 
Jongeren kunnen voor een aan-
trekkelijk tarief 3 afspraken van 
een uur  maken. Komen ze sa-
men met anderen (max. 4), dan 
geldt een kortingstarief.

Zie de website van Metanet Kin-
der- en jeugdtherapie voor de 
voorwaarden, www.kinder-en-
jeugdtherapie.com of bel voor 
informatie met Annette Wolters: 
023-5472038. 

Anneke van Kersen

Detoxspa-behandeling belangrijk 
voor lichaam en geest
Heemstede – Ongemerkt wor-
den we dagelijks blootgesteld 
aan lucht- en voedselvervuiling. 
In onze maatschappij, waarin 
steeds meer van ons wordt ver-
wacht, schieten een evenwichti-
ge voeding, voldoende nachtrust 
en lichaamsbeweging er vaak bij 
in. Daarbij drinken velen van ons 
te veel koffie en alcohol. Na ver-
loop van tijd stapelen gifstoffen 
zich op in onze darmen en ande-
re organen. Er ontstaan dan va-

ge klachten zoals vermoeidheid, 
hoofdpijn, gewrichtsklachten, 
slijmvorming en eczeem. Voor li-
chaam en geest is het daarom 
belangrijk om af en toe te ont-
giften en vooral het voor- en na-
jaar zijn hiervoor geschikte pe-
rioden. De Detoxspa-behande-
ling bij Anneke van Kersen is 
een eenvoudige manier voor het 
lichaam om zich van afvalstof-
fen te ontdoen. Deze behande-
ling duurt 30 minuten waarbij de 

voeten in een bad met warm wa-
ter en wat zout geplaatst wor-
den. Een klein stroompje stimu-
leert het bio-energetisch veld 
van het lichaam. Dit veld zorgt 
ervoor dat de doorbloeding ver-
betert en de lymfeklieren wor-
den gestimuleerd om afvalstof-
fen te gaan uitscheiden. Het wa-
ter verkleurt naar oranje tot don-
kerbruin. Dit is een indicatie van 
de reiniging. Eén behandeling 
zal al een gevoel van ontspan-

ning en energie geven. Aangera-
den wordt een kuur van acht à 
tien keer, om het lichaam weer in 
zijn balans te krijgen. Daarnaast 
zijn een gezond voedingspa-
troon, het drinken van veel wa-
ter om het lichaam te zuiveren 
en een gezonde leefwijze aan te 
raden. De behandeling wordt af-

gesloten met een korte voetmas-
sage. Tijdelijk is er een aanbie-
ding van vijf keer (75,-) waar-
bij ook meerdere adviezen wor-
den gegeven en uitwendige rei-
niging. Voor informatie of een af-
spraak, bel Anneke van Kersen, 
023-5470811. Adres: Jo Vincent-
laan 7 te Heemstede. 
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Gearresteerd als verzetsman en zonder
proces in 1944 vermoord

Herman van Tongeren:
uitvinder en ondernemer

Ontwikkeling van een cycloon
(stofvanger) en andere
uitvindingen.
Zijn tijd vooruit is student  Her-
man van Tongeren bezorgd om 
de verontreiniging van het milieu 
en ontwikkelt hij in 1927 een ap-
paraat waarmee vuil uit o.a. fa-
brieksschoorstenen en ketels op 
stoomschepen kan worden op-
gevangen. Deze uitvinding heeft 
hij al gedaan voordat hij afstu-
deert. Hij zet een bureau op voor 
Aerodynamica (stromingsleer), 
waarin hij verbeterde construc-
ties ontwikkelt, publiceert in het 
vakblad ‘De ingenieur’ en bui-
tenlandse tijdschriften, vraagt en 
ontvangt meer dan 50 octrooien 
en geeft licenties in binnen- en 
buitenland uit om deze stofvan-
gers te vervaardigen. Pas in 1927 
doet Herman kandidaatsexa-
men, maar al een jaar later be-
haalt hij met lof zijn ingenieurs-
diploma. Zijn belangrijkste uit-
vinding heeft hij dan al gedaan: 
de nog altijd de naar hem ge-
noemde ‘Van Tongeren cycloon’.
Na zijn huwelijk met Miek Boers 
gaat hij in 1930 wonen in een 
huis aan de Postlaan, waar zijn 
eerste proeven plaatsvinden in 
de badkamer en in een schuur. 
Het door hem  gestarte inge-
nieursbureau ‘Aerodyne’ met 1 
medewerker, breidt zich tot het 
uitbreken van de wereld oor-
log uit tot 40 medewerkers. Uit 
herinneringen van oud-werk-
nemers blijkt dat Van Tongeren 
niet slechts een talentvol uitvin-
der was maar ook een succesvol 
en op mensen gericht onderne-
mer. Zo voert hij al de vrije zater-
dag in en mag het personeel vier
weken vakantie per jaar opne-
men.
In 1934 verhuist hij naar een 
nieuw gebouwd dubbelpand in 
de Johannes Verhulstlaan, op 
nummer 32 woont het gezin en 
intern bereikbaar met een tus-
sendeur is op nummer 34 het 
kantoor annex laboratorium ge-
vestigd. Voor grote proeven heeft 
hij meer ruimte nodig en aan de 
overkant van de Zandvaart huurt 
hij aan de Kanaalweg een loods 

van zand- en grintfi rma De Jong. 
In deze Proefstand, weekplaats 
en laboratorium, worden mo-
dellen op schaal van toekom-
stige constructies onderzocht. 
Van een oud-werknemer ver-
nam ik in 1972 dat dagelijks met 
een bootje documenten e.d. tus-
sen kantoor en werkplaats via de 
Zandvaart werden vervoerd. De 
productie van (multi-)cyclonen 
geschiedde veelal door machi-
nefabriek Stork in Hengelo. Aan 
architect van Bleijswijk Sombeek 
geeft hij opdracht naar zijn aan-
wijzingen een villa te bouwen 
aan de Groenendaalkade op 
nummer 20 waarheen hij in 1937 
verhuist. Intussen reist hij voor 
zijn werk regelmatig naar Duits-
land, de Verenigde Staten en 
zelfs Australië Hij heeft met zijn 
ingenieursbureau grootse plan-
nen maar het uitbreken van de 
oorlog in mei 1940 is spelbreker. 
Intussen zijn 5 kinderen gebo-
ren. Er komen geen gelden meer 
binnen van in het buitenland op 
basis van zijn door uitvindingen 
uitgegeven licenties. 

Docufi lm
Een speciale afdeling was ‘Do-
cufi lm’, waar proeven op foto- 
en fi lmgebied zijn gedaan en hij 
heeft plannen daarmee na de 
bevrijding verder te gaan. Helaas 
is al dat materiaal, inclusief door 
Van Tingeren gemaakte kleuren-
foto’s van wandelbos Groenen-
daal nadat het huis was gevor-
derd door de Duitsers vernietigd. 
De gezinsleden moesten hun 
huis verlaten en zijn opgevangen 
door enkele Heemsteedse fami-
lies, zoals Bosman en Verspoor.   
Van Tongeren heeft zich in 1942-
1943 ook beziggehouden met
de ontwikkeling van auto’s die 
reden op houtgasgenerato-
ren. Van de Ortskommandant 
in Haarlem wist hij een Wehr-
machttruck en vrijgeleide te ver-
sieren die nodig waren voor zijn 
proeven. Die auto is door hem 
gebruikt hij voor verzetswerk zo-
als o.a. bij het vervoer van Joden, 
Russische vluchtelingen en En-
gelse piloten.

Opgepakt en zonder proces
neergeschoten
De heer V.C.Klep onderzocht in 
1995 de politiearchieven van 
Heemstede in relatie tot de ar-
restatie en dood van Van Ton-
geren en heeft zijn bevindingen 
met schaarse andere gegevens, 
die elkaar soms tegenspreken 
op papier gezet. Op 7 september 
1944 vervoegden zich ’s middags 
drie leden van de Feldgendarme-
rie bij het huis aan de Herfstlaan, 
vergezeld van een politieagent 
van het Heemsteedse corps. 
Men deed het voorkomen het 
pand te willen bezichtigen om 
het voor Duitse offi cieren te kun-
nen vorderen. Twee Duitsers gin-
gen op zoek in het huis en trof-
fen o.a. een radio, een schrijfma-
chine, een stencilmachine en cir-
ca 300 exemplaren van het ille-
gale blad ‘de Patriot’ aan even-
als in de boekenkast een jubile-
umuitgave van het door de Duit-
sers verboden genootschap der 
vrijmetselarij. Dat was reden om 
de Sicherheitsdienst in Amster-
dam telefonisch te waarschuwen 
die opmerkelijk snel ter plaat-
se was. Van Tongeren die op zijn 
werk gewaarschuwd was werd 
gewaarschuwd om naar huis te 
komen. De suggestie om on-
der te duiken deed hij van de 
hand omdat dan zijn vrouw die 
met de kinderen thuis vrij ze-
ker zou worden meegenomen. 
Drie mannen van de Sicherheits-
dienst  hebben hem  in een ge-
blindeerde auto meegenomen 
om naar Haarlem of Amster-
dam over te brengen. Ongeveer 
ter hoogte van het Huis met de 
Beelden aan de Wagenweg is hij 
uit de wagen gezet en neerge-
schoten met verwondingen aan 
nek en longen. Ir. Van Tonge-
ren bleef zwaargewond achter 
en is in de vroege ochtend van 
10 september door een voorbij-
fi etsende Haarlemse politieman 

ontdekt en na tussenkomst van 
Bethesda of Uyt den Bosch  op-
genomen in het Sint Elisabeth 
Gasthuis aan de Gasthuissingel. 
Mevrouw Van Tongeren-Boers is 
gewaarschuwd en ondanks zijn 
verwondingen heeft hij nog met 
haar kunnen spreken en gezegd 
de SD’ers te hebben herkend. 
Na een verblijf van ruim 26 uur 
in het hospitaal is hij zaterdag 9 
september in de vroege morgen 
overleden. 

Arrestatie van
Klaus Barbie in 1983
De Duitse SS’r Klaus Barbie was 
in 1941 de naast medewerker 
van Wlily Lages in Amsterdam en 
verantwoordelijk voor het oppak-
ken en uiteindelijk naar concen-
tratiekamp Sachsenhausen stu-
ren van Hermannus van Tonge-
ren, grootmeester van de Neder-
landse Order der Vrijmetselarij 
en vader van o.a. Jacoba en Her-
man van Tongeren. In de periode 
dat zijn vader in de Amsterdam-
se gevangenis aan het Gartman-
plantsoen verbleef heeft de zoon 
de Duitse Gestapoleden Barbie, 
Kempin en Kalb meermaals ge-
zien om een permissie te ver-
krijgen zijn vader op te bezoe-
ken. Toen de zoon in 1944 zelf 
werd gearresteerd en neerge-
schoten heeft hij vòòr zijn over-
lijden aan zijn vrouw gezegd dat 
het deze 3 waren die hem had-
den meegenomen en op de Wa-
genweg neerschoten. Klaus Bar-
bie die naar Zuid-Amerika was 
gevlucht kon dankzij het speur-
werk van Serge en Beate Klars-
feld in 1972 in Bolivia levend on-
der naam Altmann worden ont-
maskerd en  in dat jaar gearres-
teerd, maar het zou nog tot 1983 
duren voordat hij aan Frankrijk 
werd uitgeleverd, waar hij tussen 
1942 en 1944 verantwoordelijk 
is geweest voor de dood van ze-
ker 4.000 (vooral Joodse) Fran-
sen en zelf de populaire verzets-
man Jean Moulin zodanig eigen-
handig martelde tot diens dood 
volgde. De bijnaam van Barbie  
was ‘de beul van Lyon’ en ‘de 
slachter van Lyon’.  In de vader-
landse pers werd Barbie in 1983 
ook in verband gebracht met de 
dood van Herman van Tonge-
ren jr. Dat is reden geweest voor 
een onderzoek door een lande-
lijk offi cier van Justitie mr. Bril en 
dr. Barnouw van het NIOD. Bar-
bie zelf wilde geen medewer-
king verlenen bij een verhoor en 
Kempin ontkende dat hijzelf en 
Barbie bij de arrestatie betrok-
ken waren geweest. Uit archiva-
lisch onderzoek kwam naar vo-
ren dat Barbie na zijn vertrek in 
1942 naar Lyon niet meer in ons 
land is terug geweest, zoals in 
een rapport van 5 januari 1984 
is vastgelegd.

Van Tongeren cyclonen nog 
wereldwijd vervaardigd
In 1948 is Herman van Tonge-
ren op een door de gemeente 
Heemstede samengestelde ere-

lijst vermeld en zijn naam ge-
graveerd met 45 andere oor-
logsslachtoffers op een metalen
namenplaat bij het bevrijdings-
monument van Mari Andriessen. 
In 1966 zijn bij de aanleg van 
een nieuw wijkje tussen de Van
Merlenlaan en Provinciën-
laan 6 straten vernoemd naar 
tussen 1940 en 1945 omge-
komen verzetsmensen: Broe-
der Joseph, Denijs, De Tel-
lo, Van Wijk en Van Waas.
Later is daar nog een Schoen-
makerpad bijgekomen. Van Ton-
geren had, mede vanwege zijn 
modern ondernemerschap ook 
voor de hand gelegen, maar er 
moest een keuze gemaakt wor-
den. Met meer dan 50 verleende 
octrooien in13 landen + nog een 
tiental patenten die postuum zijn 
toegekend aan ingenieursbu-
reau van Tongeren heeft hij als 
bedenker van technische ver-
nieuwingen meer uitvindingen 
gedaan dan alle Heemstede-
naren bij elkaar gedurende een 
halve eeuw. Toch is zijn naam als 
pionier op het gebied van ae-
rodynamica  en milieutechniek 
dankzij zijn uitvinding van  een 
nieuwe cycloon of stofvanger in
industriële kring geenszins ver-
geten. Na samenwerking in de 
jaren 40 fuseerde in 1991 fu-
seerde de fi rma Kennemer met
bureau van Tongeren uit Heem-
stede, sindsdien geheten: Van 
Tongeren Kennemer b.v, met 
de productie van Van Tongeren
cyclonen en fi lters als kernacti-
viteiten en   gevestigd in Bever-
wijk.   Internationaal is de cyclo-
nenproducent in Engeland ge-
heten:  Van Tongeren Interna-
tional Limited, gehuisvest in het 
‘Van Tongeren House’ aan de 
High Street te Godalming (Sur-
rey). Er wordt samengewerkt met 
Qualfab Engineering Cyclone
Systems. Wereldwijd worden
bovendien onder de naam Van 
Tongeren (multi-)cyclonen na 
meer dan 80 jaar in een ver-
beterde vorm nog altijd ge-
produceerd en geplaatst in de
petrochemische en voedings-
middelen industrie in onder meer 
Spanje, Noorwegen de Verenig-
de Staten, Zuid-Korea en Zuid-
Afrika. In 1992 ontving de histo-
rische vereniging van Heemste-
de van een oud-medewerker een 
email bord met opschrift ‘Proef-
stand Aerodyne’, een minuscu-
le herinnering aan het door hem 
gestichte ingenieursbureau, dat 
in de bloei werd gebroken om-
dat als gevolg van oorlogsom-
standigheden het leven van de 
initiatiefnemer werd genomen.

Herman van Tongeren is be-
graven op de Algemene
begraafplaats in Heemstede. Op 
de internetsite librariana is een 
uitgebreidere versie met meer 
dan 50 illustraties gewijd aan  
ir. Herman van Tongeren, inge-
nieursbureau Aerodyne, en zijn 
uitvindingen te vinden. 
Hans Krol

Heemstede in oorlogstijd

Portret van ir. Herman van Tonge-
ren op 40-jarige leeftijd.

Herman(nus) van Tongeren is op 6 oktober 1899 geboren in 
Kota Radja, Nederlands Indië, waar zijn vader drie jaar eerder 
als genieoffi cier van het KNIL was aangekomen. Wanneer het 
gezin in 1909 na terugkeer weer vertrekt naar Indië blijft de 
zoon achter bij zijn grootouders en doet hij op jonge leeftijd 
met enkele vriendjes natuur- en scheikundeproeven op een 
zolderkamer totdat zijn grootouders dat verbieden na een on-
gelukje. In 1917, 1 jaar nadat het gezin in Amsterdam is her-
enigd, gaat hij in Delft studeren voor werktuigkundig ingeni-
eur. In die periode volgt hij weinig colleges, maar geeft er de 
voorkeur aan zijn kennis uit boeken te halen, en privé verza-
melt hij een uitgebreide technische bibliotheek, maar heeft hij 
ook interesse voor geestelijke vraagstukken op de gebieden 
van astrologie, Rozekruisers, vrijmetselarij en soefi sme. 



Tweehonderd vrijwilligers
een dagje zelf in de spotlights
Heemstede – “Presenteer zelf 
het nieuws, stel een journaal sa-
men, beleef amusementspro-
gramma’s, shows, quizzen en 
soaps met als virtuele gids een 
bekende TV ster. Rij zelf een 
bloedstollende achtervolging in 
Maastricht in de serie Flikken. 
Zelf meegaan in Toen was ge-
luk heel gewoon of de hoofd-
rol spelen in een soap of koken 
met een topper.” Tweehonderd 
vrijwilligers van de UVV de Unie 
Van Vrijwilligers konden zich vo-
rige week woensdag een dag-
je uitleven in het Instituut Beeld 
en Geluid in Hilversum. Vanwe-
ge hun 75-jarig jubileum. De 
UVV heeft ongeveer 500 vrijwil-
ligers uit Haarlem, Heemstede 
en Haarlemmermeer die zich al-
len wekelijks op meerdere plaat-
sen vrijwillig inzetten in de sec-
tor ‘zorg en welzijn’. Juist in die 
situaties waarin de professione-
le hulp niet, of niet meer voor-
ziet. Lidy Vastenhout vertelt en-
thousiast dat  er 400 vrijwilligers 
zich inzetten in Kennemer Gast-
huis en Spaarneziekenhuis. Zij 
zijn er gastvrouwen/heren Cen-
trale Hal/ poliklinieken, die kof-
fie/thee aanbieden op de polikli-
nieken,  op de verpleegafdelin-
gen,  opname, assisteren bij pa-
tiëntenvervoer en het verzorgen 
van bloemen en planten. Mari-
us Bakker, ook uit Heemstede, 

werd door zijn tennismaatje en 
penningmeester van UVV, Ger 
de Barbanson, gevraagd om een 
stukje zorg voor de organisa-
tie van Tafeltje Dekje op zich te 
nemen na zijn pensionering. Hij 
doet nu de papieren die horen bij 
de rijders en heeft soms ook de 
huissleutels van de klanten. Het 
is tevens een sociale controle. Er 
waren overigens opvallend veel 
bestuursleden die uit Heemstede 
kwamen bij deze van oorsprong 
Haarlemse organisatie. Lida 
Veen, voorzitter UVV ontving de 
vrijwilligers in de aula van Beeld 
en Geluid met een stukje historie 
van dit 75 jarig vrijwilligerswerk. 
“Op 11 maart 1940 werd het 
Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, 
de voorloper van de UVV,  opge-
richt. Het Korps leidde chauffeu-
ses op voor ambulances, orga-
niseerde ordonnansdiensten  en 
ondersteunde huishoudens van 
gemobiliseerde militairen. Op 13 
maart 1942 moest het Korps op 
last van de bezetter haar werk-
zaamheden stoppen. In de loop 
der jaren heeft de UVV Haarlem 
talloze verschillende diensten 
verricht. Verkoop van zomerze-
gels, kinderpostzegels. Koop-
avonden voor gehandicapten bij 
V en D. Bustochtjes en vakanties 
voor ouderen. Uitzending van 
kinderen naar herstellingsoor-
den. Kledingbeurs met de Ned. 

Ver. Voor Huisvrouwen. Speel-
o-theek voor gehandicapte kin-
deren en bibliotheek aan huis. 
Veel van deze diensten komen 
en gaan. Ze worden aangebo-
den zodra het nodig is en afge-
bouwd als de noodzaak is weg-
gevallen. In 1956 werd begonnen 
met Tafeltje Dekje. In 1961 werd 
begonnen met de zgn. ‘leken-
hulp’ in het Elisabeth Gasthuis 
en Diaconessenhuis. Dit zijn de 
voorlopers van wat zij nu doen 
in het Spaarne Gasthuis. Pas in 
1977 verandert de naam in Unie 
van Vrijwilligers. De vrouwelij-
ke vrijwilligers krijgen manlijke 
collega’s. De UVV zal bestaans-
recht houden zolang zij voort-
gaan op de weg die al 75 jaar 
bewandeld wordt. Inspelen op 
maatschappelijke ontwikke-
lingen. Daar snel op reageren 
en zorgen dat door goed con-
tact met de gemeenten (Haar-
lem, Heemstede en Haarlem-
mermeer) en met andere or-
ganisaties hulp geboden kan 
worden waar dat nodig is, steeds 
als aanvulling op professione-
le zorg.
Vrijwilligers zullen altijd 
nodig blijven. Op naar de 100 
jaar”! De dag bij Beeld en Ge-
luid in Hilversum deed ieder-
een goed. Met elkaar nu op naar 
2040.
Ton van den Brink

UVV vrijwilligers aan de koffie.

Heemstede - Voor kinderen die net hun B- of C-diploma heb-
ben gehaald zijn de lessen Waterplezier van HPC Heemstede 
één groot feest. En de afgelopen periode al helemaal! Alle kin-
deren mochten het netjes zwemmen even loslaten en leerden 
van trainers Nicky en Gijs om juist “fout” te zwemmen zoals dat 
in het begin van de vorige eeuw werd gedaan. Toen kende men 
nog geen borstcrawl of schoolslag zoals wij die nu kennen, maar  
zwommen ze de Dubbele Spaanse Slag (borstcrawl armen en 
schoolslag benen) en de Zeemansslag (zwemmen op je zij om-
dat anders de golven in je gezicht komen). De kinderen vonden 
deze laatste slag wel heel moeilijk en het lukte maar een enke-
ling om de slag goed uit te voeren. Maar alle andere slagen ging 
iedereen super goed af! Vol trots mocht iedereen zijn of haar 
certificaat mee naar huis nemen. Voor Yda-Lynn van Gulik (9 
jaar) was dit haar eerste periode bij het Waterplezier en ze vindt 
het geweldig. Na het ontvangen van haar certificaat vertelde ze 
dat ze het certificaatzwemmen heel leuk had gevonden maar dat 
ze van tevoren toch wel een beetje zenuwachtig was geweest. 
Lijkt het je ook leuk, ben je tussen de 6 en 11 jaar en heb je een 
B- of C-diploma kijk dan eens voor meer informatie op de web-
site www.hpcheemstede.nl en vraag een proefles aan. 

‘Fout’ zwemmen bij
HPC-Waterplezier

Einde aan zegereeks Kon. HFC
Regio - HFC had afgelopen zon-
dag in het verre Veldhoven meer 
verdiend dan een 2-1 nederlaag. 
HFC was zeker niet de mindere 
dan tegenstander UNA in peri-
odes van de wedstrijd zelfs be-
ter. Opnieuw bleek het verzilve-
ren van uitgespeelde kansen een 
probleem. Tegenstander UNA, 
de nummer twee op de rang-
lijst, kreeg nauwelijks kansen 
maar trokken toch aan het lang-
ste eind. De ruim 500 toeschou-
wers zagen op een zonovergoten 
accommodatie een spectaculair 
en tot de laatste minuut boeiend 
duel. HFC mistte de geschors-
te aanvoerder Carlos Opoku en 
doelman Van Rossum moest tij-
dens de warming up afhaken 
met een onwillige spier. Doel-
man Van der Werff, die in de race 
is voor een contract bij Telstar, 
speelde een curieuze wedstrijd. 
Domme dingen afgewisseld door 
fraaie reddingen. HFC kwam al 
na vijf minuten spelen op achter-
stand. Rob van Boekel passeerde 
zijn HFC opponent Volkert knap 
trok de bal voor. Met een dro-
ge knal verzilverde Benjamin van 
Wanrooij de kans 1-0. HFC was 
niet aangedaan en ging vol in 
de aanval. Binnen tien minuten 
was de stand weer gelijk. Nigel 
Castien joeg de bal vlak voor de 
doellijn hoog in de touwen. HFC 
kreeg meer kansen, Van der Ban 

en El Yaakoubi kregen de bes-
te mogelijkheden. In de twee-
de helft een iets sterker UNA al 
was het spel aan beide kanten 
wat rommelig. HFC kwam onder 
druk te staan al kreeg het ook 
in de tweede helft nog een paar 
fraaie kansen. Vooral El Yaakoubi 
had met minder zelfzuchtigheid 
de bal panklaar kunnen leggen 
voor zijn medespelers maar koos 
voor eigen succes. Alleen onder-
weg naar de doelman van UNA 
speelde hij de bal te ver voor zich 
uit waardoor de doelman de bal 
eenvoudig kon oppakken.  Intus-
sen was UNA op een 2-1 voor-
sprong gekomen. Uit een rom-
melige situatie voor het doel van 
HFC kwam er uiteindelijk een 
voorzet van Nick Tielemans. Hij 
legde de bal op de rand van de 
16 meter waarna invaller Jorn 
Sweers kon afronden. Coach 
Mulders bracht meer aanvallers 
in de ploeg en zelfs doelman Van 
der Werff was vaak voorin te vin-
den. Het mocht niet baten UNA 
hield stand. Een minuut voor 
tijd kon Brian Boogers van UNA 
met rood vertrekken na een har-
de charge op Reggie Schaap. 
UNA is titelkandidaat FC Lien-
den tot op twee punten gena-
derd. HFC staat op plaats vijf 
en ontvangt zondag thuis JVC 
Cuijk.
Eric van Westerloo
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Woensdag 15 april
t/m 17 april
Expositie schildercursis-
ten van Dominica Dogge en 
Gemma van Schendelen in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Open: ma /tm vrij 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. 

Woensdag 15 april
t/m 19 april
Expositie Rob Clous: 50 
jaar kunstenaarschap. In de 
Waag, Spaarne 30, Haarlem. 
Open: 13-17u. Etsen.
Zie ook: www.robclous.nl en 
www.kzod.nl.

Woensdag 15 april
t/m 22 april
Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacque-
line Emmens. Deze groep ex-
poseert. Loc: Bennebroeker-
laan 5. Open: ma t/m vrij: 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag: 13.30 -  16.30 uur.

Woensdag 15 april
t/m 25 april

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

Woensdag 15 april
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Dins-
dag t/m vrijdag en elke 3 za-
terdag v/d maand. 9.00-17.00 
uur. Zie ook:
www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 

Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Woensdag 15 april
t/m 19 mei
Werk van 14 kunstenaars te 
zien in ‘de Refter’ in Stad-
huis van Haarlem. Thema 
‘Het Spaarne Stroomt’. O.a 
deelname uit Heemstede door 
Vera Bruggeman en José van 
Waarden. Bezoektijden: 8.00-
17.00 uur.
Zie ook www.kzod.nl  en www.
facebook.com/kunst.zijons-
doel.

Woensdag 15 april
tot 24 mei
‘Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting’ expo-
sitie van fotoportretten die 
Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis.
Meer info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Woensdag 15 april
t/m 31 mei 

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

Woensdag 15 april
t/m 28 mei
Tentoonstelling kunstwer-
ken van Astrid van Domse-
laar van Ispelen uit Heem-
stede. Abstract met expres-
sief kleurgebruik. Info op: 
www.astride.exto.nl.
Locatie: Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Maan-
dag t/m donderdag: 9.00-17.00 
uur en vrijdag 9.00 -12.00 uur.

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

Vrijdag 17 april
Mozarts Gran Partita door 

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

Coverband Beatnotes, o.a. 
Stones, Van Morisson,
Bowie en meer.
Aanvang 19.00 uur, Proefl o-
kaal de Groene Druif - Jan van 
Goyenstraat 33 te Heemstede.

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

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

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

Alberdingk Thijm speelt 
voorstelling ‘Alberdingk 
Thijm’ in jubileumjaar 
(125-jarig bestaan). In De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Op zaterdag 25/4 in Haar-
lem, Theater Circus Hakim, 
Korte Verspronckweg 7-9. 
Aanvang 20.30 uur.
De kaarten kosten 12,50 eu-
ro. Kaarten via email: thijm-
groep@gmail.com of 06-
43544556. Meer info:
www.alberdingk-thijm.nl.

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

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

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

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

Woensdag 22 april 
Fancy Fair voor goed doel 
(in Tanzania) van 13.30 uur 
tot 15.30 uur aan de Glipper 
Dreef 209, naast wandelbos 
Groenendaal. Tevens loterij 
met prijzen.
Info: 023-892 99 00. 

Donderdag 23 april
t/m 30 juni
Laatste expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroeker-
laan 5, van bestuursleden 
Stichting Tentoonstellingen 
Bennebroek: Guus Coene, 

Jomien Hamerslag, Renske 
Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dineke 
van de Siepkamp.
Maandag t/m vrijdag 8.30-
12.30 uur. Woensdagmiddag 
13.30-16.30 uur.

Vrijdag 24 april
Voorjaarsconcert Symfo-
nisch Blaasorkest Heem-
stede in Pinksterkerk, Cam-
plaan 18 Heemstede. Zaal 
open om 19.30 uur. Toegang: 
10,- euro. 

Soloproductie van acteur 
Fred Delfgaauw ‘Wacht-
kamer van de liefde’ in
theater De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede.
Aanvang 20.15 uur. Entree: 
18,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Maandag 27 april
Koningsdag met op het 
Wilhelminaplein muziek en 
bars en eetgelegenheid.
Organisatie in handen van
Café de 1ste Aanleg.
Aanvang 14.00 uur. Consump-
tiemunten al vanaf heden te 
koop bij de 1ste Aanleg, hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.

Gezellig meezingen 
met Alderliefste

Heemstede - Een mooiere ach-
ternaam is nauwelijks denkbaar: 
Alderliefste. Het is Gerard-Jan 
die zijn achternaam gaf aan de 
driemansformatie ‘Alderliefste’. 
Zondag trad de groep op in ca-
fé de 1ste Aanleg voor een pu-
bliek van enthousiaste genodig-
den. Jarenlang toerde Alderlief-
ste langs vaderlandse café’s en-
verwierf bekendheid door optre-
denssamen met ‘de vrienden-
van Amstel live’ maar ook door-
te spelen voor landelijke radio-
stations.
Alderliefste maakt eensoort ‘po-
werchanson’: nostalgieen rock, 
melodrama met eenvleugje funk. 
Een van de mooierenummers 
van het drietal is‘Laat me/Vi-
vre’, een van de hitsvan Ramses 

Shaffy. De mannenvan Alderlief-
ste zorgen met hunuitvoering dat 
Ramses er even‘bij’ is.
Andere Franse liedjes brachten-
het Aanleg-publiek zondag ook
in vervoering. Dan weer mijm-
renddan weer vrolijk meezin-
gend.Want vrolijk is de muziek 
van dedrie jongens - zondag bij-
gestaandoor een vierde band-
lid op toetsen- zeer zeker. Heup-
wiegendop snelle beats “Waar is 
hier dedisco?” tot zwoel slow-
dansen opzomerse Franse chan-
sons. Hetkan allemaal met Ge-
rard-Jan alderliefste,Luc de 
Bruin en RobertKramers. De len-
te is nu pasecht begonnen: met 
de komstvan Alderliefste in de 
1ste Aanleg.
Volgend jaar weer?!
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Doe mee met burgernet!

Bloemencorso
200 jaar Koninkrijk
Zaterdag 25 april rijdt het Bloemencorso van 
de Bollenstreek voor de 68ste 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 ‘200 jaar Koninkrijk’.

De stoet vertrekt om 9.30 uur vanaf de Koningin 
Wilhelmina boulevard bij de vuurtoren in Noordwijk 
naar Haarlem. Rond 19.50 uur rijdt de stoet via de 
Herenweg Heemstede in. Rond 20.15 uur passeren 
de praalwagens de rotonde op de Kerklaan. 
Omstreeks 21.00 uur rijdt de stoet dan de Haarlemse 
binnenstad binnen. Op de Gedempte Oude 

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 23 april 
2015 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 23 april 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk
- Vaststellen Verordening Auditcommissie 

gemeente Heemstede 2015

Hamerpunten
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting
- Vaststelling bestemmingsplan “Havendreef”
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 april 

2015
- Wat verder ter tafel komt

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

Gracht/Nassaulaan zijn de praalwagens nog tot 
zondagmiddag 26 april te bezichtigen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bloemencorso-bollenstreek.nl.

Koningsdag 
Koningsdag krijgt op maandag 27 april een
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis.
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt
plaats van 8.45 tot 10.15 uur. U wordt van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Het complete programma van Koningsdag
leest u in de Oranjekrant die binnenkort
huis-aan-huis wordt verspreid. Ook vindt u
het programma op www.heemstede.nl
bij ‘Over Heemstede’.

Doe mee met Burgernet!

Doe mee met Burgernet!

Aanmelden op www.burgernet.nl

Help mee aan de veiligheid 
in uw buurt!



Havendreef plan geeft toch 
weer aanleiding tot discussie
Heemstede - In het plan voor 
de ontwikkeling van huizen en 
het appartementengebouw aan 
de Haven is een aantal fou-
ten ontdekt. Dit bracht Erik de 
Zeeuw (GroenLinks) tot de op-
merking of de gemeentelijke or-
ganisatie na eerdere gevallen 
van fouten in plannen niets had 
geleerd. Omwonenden maken 
zich zorgen om de geluidshin-
der. Volgens de gemeente blijkt, 
na onderzoek door de milieu-
dienst, dat alles binnen de per-
ken blijft maar de vraag bleef 

of de wijze van meting wel vol-
deed. D66 had ziet graag dat 
er een mogelijkheid is voor 
terrassen bij de waterkant. Ook 
zien de democraten mogelijk- 
heden voor meer horeca. Ook de 
verplaatsing van de botenschans 
heeft de aandacht. De gemeen-
schappelijke ruimte in het ap-
partementengebouw wordt ver-
groot van 38 m2 naar 139 m2. 
Wethouder Ates antwoord-
de dat deze ruimte echt nodig 
was voor een trappenhuis, lift, 
postbussen, schoonmaakkasten 

en loopruimte. Verder worden de 
ruimten 20 m2 groter dan in het 
oorspronkelijke plan. Hier staat 
tegenover dat de bewoners hun 
balkon niet mogen uitbouwen 
tot een erker, serre of iets der-
gelijks. Maas (PvdA) wilde we-
ten wat de prijsklasse wordt van 
alle gebouwen in het gebied. 
Terraswoning gaan rond de 
600.000 kosten op het midden-
terrein woningen van 400.000 en 
de appartementen zijn te koop 
tussen de 300.000 en 350.000 
euro. Wethouder Ates zegde toe 

dat de botenhelling er komt. 
Het college is in dit stadium 
niet bereid meer horecafacilitei-
ten toe te staan. Mocht dat ooit 
nodig zijn kan er altijd nog een 
nieuw besluit genomen worden. 

Van der Have (HBB) vond enke-
le antwoorden van de gemeen-
te op reacties van inwoners 
op dit plan onder de maat. Dit 
getuigde niet van een correc-
te omgang met onze burgers. 
Ates zegde toe in de toekomst 
zorgvuldiger bewoordingen te 
zullen gebruiken. Alle partij-
en stemden vervolgens in met 
het plan waarmee weer een 
vervolgstap is gezet in de tot-
standkoming van dit nieuwe 
woonwijkje in Heemstede. 
Eric van Westerloo

Knutselclub maakt
Vaderdagcadeau

Heemstede - Woensdagmiddag 
is bij Casca knutselmiddag voor 
kinderen. Op woensdag 22 april 
gaan de kids een verrassing voor 
vader(dag) maken.
Ze kunnen terecht van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer 
zijn 5,- euro, een kaart voor 10 
keer kost 45,-.
Kinderen graag per keer van te-
voren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28.
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld, gaan voor. 
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

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

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

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

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

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

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

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

Verwijdering fietsen bij flat ‘Groenling’ Overijssellaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen bij het portiek van 
de flat ‘Groenling’ aan de Overijssellaan:
- Een zwarte damesfiets, merk ‘Old Dutch’ 
 met 2 lekke banden en een kapotte voorlamp
- Een blauwe herenfiets, merk ‘Revenge’ 
 met 2 lekke banden
- Een groene herenfiets, merk ‘Pointer’, 
 met 2 lekke banden
- Een paarse herenfiets, merk ‘Gazelle’, met defecte 

handremmen en kapot voor- en achterlicht

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 

of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 27, het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak en een berging, wabonummer 
21486, ontvangen 27 maart 2015

- Zandvoortselaan 159, het splitsen van 

de benedenruimte van het bedrijfspand, 
wabonummer 21573, ontvangen 30 maart 2015

- Dr. P. Cuyperslaan 32, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
21576, ontvangen 31 maart 2015

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak en het uitbreiden van de 
1e verdieping, wabonummer 18549, verzonden 
10 april 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
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