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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Heemstede - Een ‘zee’ van 
blauwe voorjaarsbloemen 
strekt zich uit onder de bo-
men aan de Van Merlen-
laan. De monumentale kas-
tanjes aan de Vrijheidsdreef, 

even verderop, zijn we dan 
wel kwijt maar de geweldi-
ge bloemenpracht op de fo-
to is een oogstrelend alterna-
tief. Een soort Keukenhof in 
Heemstede.

Krant volgende 
week op 
dinsdag

Heemstede – In verband 
met Koningsdag, woens-
dag 27 april, verschijnt 
de Heemsteder volgende 
week op dinsdag. Alle ko-
pij en advertentiemateri-
aal dient daarvoor maan-
dag 25 april voor 12.00 uur 
binnen te zijn. Houd liever 
nog vrijdag 22 april aan 
als uiterste aanleverdag. 
Kopij kunt u sturen naar:
redactie@heemsteder.nl 
(nooit meer dan 300 woor-
den) en advertentiemate-
riaal naar:
verkoop@heemsteder.nl

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

 

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

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Adriaan Pauw is weer 
terug in de Oude Kerk
Heemstede - Van het beeld 
dat Ellen Wolff boetseerde in 
klei van Adriaan Pauw is een 
bronzen beeld gegoten dat 
een plaats kreeg bij het Ou-
de Slot. Afgewerkt met een 
groenachtige patina die goed 
past in de buitenomgeving.

Zondagmiddag werd een 
beeld van dezelfde geboet-
seerde, identieke Adriaan 
Pauw, maar nu in was ge-
goten, onthuld in de corri-
dor tussen de Oude Kerk en 
de Pauwehof. Ooit woonde 
de Heer van Heemstede op 
het Oude Slot en is hij be-
graven in de Oude Kerk. Het 
beeld bij de Oude Kerk heeft 
een bruinachtige patina, die 
meer past in de omgeving 
binnen de corridor vlak bij de 
ingang van de Oude Kerk. Dit 
beeld werd aangeboden door 
het Podium Oude Slot, dat in 
mei 2015 is opgeheven en 
zoals de voorzitter, Guus van 
der Hulst, van deze opge-

heven stichting memoreer-
de, betaald kon worden van 
de overgebleven gelden van 
de Stichting. Hij sprak over 
woorden van Adriaan Pauw 
die nooit een gevecht be-
gon als je weet dat je verliest, 
daarom dus naar de Stichting 
Oude Kerk en niet naar dege-
ne die je de das omdeed. 

Multifunctioneel
Daar was Piet Scheele, voor-
zitter van Stichting Ou-
de Kerk blij mee. Hij  kreeg 
er nog een schildje met op-
schrift bij, weliswaar in mes-
sing, maar daar was hij wel 
verguld mee. Piet Schee-
le schetste hoe de Stichting 
Oude Kerk tot doel heeft om 
de kerk als rijksmonument 
geschikt te maken voor cul-
turele uitvoeringen en mul-
tifunctioneel gemaakt heeft. 
Met vele fondsen en parti-
culiere giften is dit gelukt, zei 
het dat er nog geld nodig is. 
Daarvoor worden Theecon-

certen gehouden en na de in-
huldiging van het borstbeeld 
stapten de eerste bezoekers 
van het theeconcert al bin-
nen. Scheele vond dat de op-
heffi ng van de Vriendenclub 
van het Oude Slot naast ne-
gatieve gevoelens, ook posi-
tieve gevolgen kende. Uit het 
positieve banksaldo kon die 
club een beeld van Adriaan 
Pauw aan de kerk schenken. 
Adriaan is dus weer terug in 
de kerk die hij, op de restan-
ten van de destijds aanwezi-
ge Maria Kapel heeft opge-
richt, nu bijna 400 jaar gele-
den. Hij bedankte oud voor-
zitter Guus van der Hulst en 
penningmeester Joke Ham-
mann en sprak de hoop en 
verwachting uit dat het beeld 
als symbool van verbinding 
tussen het heden met het 
verleden ook de verbinding 
zal leggen tussen de Heem-
steedse inwoners onderling 
door cultuur. 
Ton van den Brink 

V.l.n.r.: Ellen Wolff, Piet Scheele en Joke Hammann.

In deze krant het 
volledige programma 
voor Koningsdag in 

Heemstede.

der Hulst, van deze opge-

In deze krant het 
volledige programma 

Beetje Keukenhof in Heemstede
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 24 april, Oude Kerk, 
10u: ds. A. Molendijk, 

Crèche  (tot 4 jaar), Kinder-
kring (4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Sinterklaas is onlosmakelijk 
verbonden met de Jan van 
Goyenstraat, elk jaar kruipt 
de goedheiligman weer op 
het dak in deze straat. Van-
daar ook een keer een toen-
foto uit de Sinterklaasperi-
ode met dank aan mevrouw 
v.d. Hoorn-Lammerse. Voorbij 
Zwarte Piet ziet u de toenma-
lige Nutsspaarbank op num-
mer 15. Deze bank is een 
scheidingsperiode geweest 
tussen diverse kapperszaken. 
Voor de oorlog is het voorna-
melijk een woonhuis geweest 
met uiteindelijk een zwar-
te bladzijde in de geschiede-
nis: Op een gegeven moment 
woonde daar de familie Van 
Praag, ook in de oorlogsja-
ren. Drie leden van het gezin 
kwamen niet terug uit con-
centratiekamp Sobibor.
Jan van Goyenstraat 15, 
Heemstede: Situatie in maart 
1942
Simon van Praag, Amster-
dam, 10 november 1869, So-
bibor, 14 mei 1943, gezins-
hoofd

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (20)

Netje van Praag, Amsterdam, 
2 januari 1868, Sobibor, 14 
mei 1943, verwant
Leentje van Praag Amster-
dam, 22 september 1871, So-
bibor, 14 mei 1943, verwant
Simon van Praag was sinds 
april 1925 rustend genees-
heer. Hij vestigde zich na zijn 
pensionering in de Jan van 
Goyenstraat 15 in Heemstede.
In het Haarlems Dagblad van 
11 september 1954 stond de 
Jan van Goyenstraat 15 (een 
huis met erf, groot 2.38 ha) te 
huur voor fl . 67,30 per maand 
met als vaste lasten fl . 128,10.
Op 1 juli 1957 zet dameskap-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 april, 10.00 uur 
ontmoetingsdienst
o.l.v. Rob en Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 24 april, 10u.: mw. 
ds. A. Drost (Amsterdam).
Kindercafé.             

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 24 april, 10u.
Ds. J. de Goei uit Amers-
foort 
Na de dienst kunt u gezel-
lig een kopje koffi e in Het 
Jagershuis komen drinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 24 april, 10u, voor-
ganger mevrouw Geeske 
Hovingh, verbonden aan 
‘De Nieuwe Liefde’ te Am-
sterdam

www.adventskerk.com

salon Mary Raasveldt haar 
zaak voort op de Jan van 
Goyenstraat 15. Daarvoor zat 
ze op nummer 29. De salon 
is geheel naar de eisen des 
tijds ingericht. Dit lezen we 
in het Haarlems Dagblad van 
28 juni 1957. Eind jaren 60 
komen we al bouwtekenin-
gen tegen in opdracht van de 
Nutsspaarbank.
Vanaf begin jaren 70 tot in 
de jaren 90 is het eerst de 
Nutsspaarbank en vervol-
gens de VSB bank geweest. 
Sinds 1994 bevindt zich hier 
Rob Peetoom Hair + Make-
up salon er van Hennie Smit. 
Ook op nummer 8 hebben ze 
even gezeten. Op de nu-fo-
to van Harry Opheikens van 

april 2016 zien we de huidige 
situatie met Peetoom in het 
midden.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 15 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

‘Niet verder 
vertellen’
Heemstede - Vrijdag 22 
april treedt Ryen Panday op 
met de voorstelling ‘Niet ver-
der vertellen’. Rayen Panday 
is inmiddels is hij één van de 
meest gewilde namen in de 
cabaretwereld. Dit seizoen 
staat Rayen in de Nederland-
se theaters met alweer zijn 
derde avondvullende voor-
stelling ‘Niet verder vertel-
len’. Hij neemt daarin geen 
blad meer voor de mond. Met 

scherpe humor, muzikaal ta-
lent en verrassende invals-
hoeken weet Rayen Panday 
weer een zeer aantrekkelij-
ke theatervoorstelling neer te 
zetten, waarin hij alles durft 
te vertellen. Met name dat-
gene wat niet verder verteld 
mag worden! Rayen is er-
achter gekomen dat de vra-
gen overal hetzelfde zijn. Het 
antwoord verschilt echter per 
stad. In “Niet verder vertellen’ 
heeft hij het over persoonlijke 
en vertrouwelijke zaken die 
hij wel durft te delen, maar 
die absoluut niet verder mo-

gen worden verteld! Het moet 
tussen u en hem blijven, want 
hij gaat ervan uit dat jullie wel 
een geheimpje kunnen be-
waren. Toch?
Deze voorstelling kunt u gaan 
zien in Theater de Luifel, aan-
vang 20.15 uur, entree: 17,50 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.
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Boek ‘Werk in uitvoering’ gepresenteerd
Heemstede – Zij fotogra-
feerde in 2014 negenenveer-
tig kunstenaars in hun eigen 
atelier of woning en maakte 
er een boek van. Woensdag-
middag vorige week presen-
teerde fotografe Inger Loop-
stra haar boek ‘Werk in uit-
voering’ gelijk met een expo-
sitie van veertien uitgekozen 
kunstenaars, die naast hun 
foto uit  het boek een eigen 
werk tonen. Ze wilde de kun-
stenaars fotograferen in een 
omgeving  waar zij zich thuis 
voelen. In de intimiteit van 
hun atelier waar zij de rust 
hebben zonder invloeden 
van buitenaf. Het was iedere 
keer weer een avontuur om 
bij een kunstenaar binnen te 
stappen, met direct koffie en 
soms appeltaart. Wel werd 
zij overal overdonderd door 
de vele spullen. Die moes-
ten zoveel mogelijk opge-
ruimd worden. “Spullen? Je 
moest eens weten wat er al-
lemaal in mijn hoofd speelt.” 
Kreeg ze nogal eens te ho-
ren van kunstenaars die ken-
nelijk niet zonder die spul-
len konden. Maar een opge-

ruimd atelier werkt voor een 
fotograaf toch plezieriger. Die 
moet al letten op ruimte, bin-
nenkomend licht, compositie, 
steeds kijken hoe je de bood-
schap Werk in uitvoering over 
kan brengen. Ook hier heeft 
de kunstenaar een bood-
schap waar je als fotograaf 
rekening mee houdt. Het re-
sultaat is een prachtig boek-
werk met 49 foto’s van kun-
stenaars aan het werk in hun 
eigen omgeving, zonder ver-

dere teksten en uitleg. De fo-
to is het verhaal zoals zij zelf 
meestal hun kunstwerken 
exposeren. Zonder tekst en 
uitleg. Die mag u er zelf aan 
geven.
Het boek is nog te koop bij 
Boekhandel Blokker en tot de 
laatste dag van de expositie, 
27 mei, in de Burgerzaal van 
het Raadhuis. Open op werk-
dagen van 8.30-1700 en vrij-
dag tot 13.00 uur.
Ton van den Brink  

Met de Zonnebloem middagje Keukenhof
Heemstede - De afdelin-
gen Berkenrode en Valken-
burg van de Zonnebloem zijn 
al jaren hofleverancier van 
gasten die de tuin van Ja-
coba van Beieren bezoeken. 
Meestal nemen ze mooi weer 
mee. Donderdagmiddag be-
zochten veertig gasten , alle-
maal in een rolstoel, geduwd 
door veertig vrijwilligers, de-
ze mooiste tuin in de bollen-
streek. De hyacinten en tul-
pen laten hun schitterende 
kleuren zien, bomen krijgen 
al blad, prunussen bloeien. 
Mooier kan je het niet wen-
sen. Even een plaatsje zoe-
ken op dat bruggetje om een 
foto te maken voor je album 
thuis of voor een het digita-
le album, de website of de di-
gitale ansicht naast de TV. De 
gasten genieten al zittend in 

hun rolstoel van de bloemen 
en de vele vreemde gezich-
ten. Hier zie je de hele we-
reld voorbijlopen! Het mooie 
weer maakt iedereen vrolijk 
en in de drukte is iedereen 
even voorkomend als je met 
de rolstoel verder wil. Voor de 
duwers komt paviljoen Juli-
ana in zicht, de ravitaillering 
met koffie en appeltaart. Ge-
serveerd door vrijwilligers 
van de Zonnebloem Lisse. 
Twee aardige  dames doen 
dit al twintig jaar. Vier dagen 
in de week iedere dag onge-
veer 300 kopjes koffie schen-
ken en de appeltaart snij-
den en ze vergeten het toef-
je slagroom niet bij her serve-
ren. De mannen van de Zon-
nebloem verzorgen de verde-
ling van de rolstoelen bij de 
ingang en regelen het par-

keren. Op de terugweg naar 
de auto`s wil iedereen nog 
even het nostalgische straat-
orgel zien en horen. Je hoort 
ze geschiedenis vertellen. Ie-
dereen heeft er zo zijn of haar 
herinneringen aan en die wil-
len ze kwijt. Blije gezichten 
bij de gasten en voldaan ge-
voel bij de vrijwilligers. Bij ui-
tjes van de Zonnebloem heel 
gewoon.
Ton van den Brink  

Bad Pyrmont 
op Vrijmarkt

Heemstede – Op Konings-
dag zullen in barokke kleding 
enkele dames uit Bad Pyr-
mont (Dld) op de Vrijmarkt 
rondlopen om de aandacht 
te vestigen op de vroege-
re band die dit stadje in Ne-
dersaksen had met Heemste-
de. De Heemsteedse Kring 
van Internationale Vriend-
schap, HKIV, onderhield ban-
den met Royal Lemington 
Spa in Engeland en Bad Pyr-
mont, een kleine 400 kilome-
ter autobaan  van Heemste-
de. De VVV van Bad Pyrmont 
bemant tevens een stand 
met informatie over hun stad, 
over de kleding die de da-
mes dragen, over hun unieke 
orangerie en de verblijfsmo-
gelijkheden in hun stad. Ze 
zijn nog altijd trots dat konin-
gin Emma uit hun streek af-
komstig is, zij nemen dan ook 
koningin Emma mee naar de 
vrijmarkt. De contacten tus-
sen Heemstede en  Bad Py-
rmont worden nu onderhou-
den door onze Evelyn Lauten-
slager die in het verleden veel 
meehielp bij de organisatie 
van uitwisselingen tussen de 
twee gemeenten vanuit het 
Voorwegkoor, dat nog steeds 
optreedt in Bad Pyrmont. Het 
blijft een moeizame zaak om 
in Heemstede mensen te vin-
den die zich willen inspannen 
om de band met Bad Pyrmont 

te verstevigen. Kansen liggen 
er genoeg om bij elkaar eens 
in de keuken van brandweer, 
voetbal, hockey, wandelen, 
fietsen, cultuur te kijken. Vo-
rig jaar hebben een aantal 
schilderkunstenaars het Mo-
lentje, het Wilhelminaplein en 
de stranden bij Zandvoort en 
Bloemendaal geschilderd en 
die geëxposeerd in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis. 
Daar kwam bij de opening 
even dat vuurtje boven dat 
nu aangewakkerd moet wor-
den volgens Marianne Wei-
land die vanuit Bad Pyrmont 
veel energie stopt in de ver-
steviging van de banden met 
Heemstede. Zij hoopt op Ko-
ningsdag op ontmoetingen 
met mensen uit Heemstede 
die die uitdaging aan willen 
gaan om elkaar beter te leren 
kennen en de banden aan te 
halen.  
Ton van den Brink 

Schitterende musical
Coornhertscholieren
Regio - Het Coornhert Lyce-
um heeft een naam hoog te 
houden waar het culturele en 
muzikale activiteiten betreft. 
Al in de jaren zestig waren 
de muziekavonden iets heel 
speciaals. Namen als Boude-
wijn de Groot, Lennaert Nijgh 
en Martine Bijl zijn voorbeel-
den van ex scholieren die het 
later artistiek hebben ge-
maakt. In de week van 11 
april bracht het Coornehrt de 
musical “Anything Goes”op 
de bühne. Wat een talent on-
der de scholieren waarvan 
een groot aantal het vak dra-
ma in het pakket heeft Mabel 
Lamers bracht de zaal in ver-
voering met haar zangkunst. 

Arie Dekker zette een per-
fect personage neer waarbij 
hij de lachers veelvuldig op 
zijn hand kreeg. De inhoud 
van het stuk, dat handel-
de op een oceaanstomer die 
van New York naar London 
voer, was op zich niet zo bij-
zonder. Echter met de invul-
ling die regisseurs Sonja Sid-
dré en Léon Postma aan het 
stuk gaven etaleerden ook zij 
hun talent. De kostuums, de 
choreografie en het enorme 
schip als dekoor deden niet 
onder voor een professione-
le musical. De duizend toe-
schouwers die de op de vier 
avonden afkwamen genoten 
met volle teugen. Alles klop-

te, de belichting het geluid 
en niet in de laatste plaats de 
live muziek van Patrick Wil-
denburg en zijn trio. In het 
dagelijks leven is Patrick de 
muziek docent maar kon nu 
zelf laten zien dat hij zelf ook 
de verschillende toetsen vijl-
loos kan beroeren.
Ongeveer 100 leerlingen ver-
vulden op of achter het to-
neel en bij de voorbereiding 
een rol. Het bracht hen niet 
alleen dichter bij elkaar. Ze 
deden zo ook ervaring op om 
van iets niets te maken. Ou-
ders en leerlingen kijken al 
weer uit naar een volgende 
productie.
Eric van Westerloo
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Snuffi e is de laatste tijd erg dominant en springt op een 
ander konijn.  Hij is inmiddels een jaar oud en eigena-
ren denken dat het door zijn mannelijke hormonen komt. 
Daarom kwam Snuffi e vorige week langs om gecas-
treerd te worden. Bij de controle konden we geen testi-
kels vinden, dus u raadt het al…..Snuffi e was geen mijn-
heer, maar een dame! De eigenaren waren erg verbaasd, 
want hij zou een mannetje (rammelaar) moeten zijn. 
Wij raden konijneneigenaren altijd aan om hun vrouw-
tjeskonijn (voedster) te steriliseren. We zien helaas te 
vaak dat voedsters vanaf een jaar of 3 tumoren in de 
baarmoeder gaan ontwikkelen. Dit heeft te maken met 
het actieve voortplantingsleven dat ze in het wild heb-
ben. Hierdoor moeten we te vaak een konijntje laten in-
slapen. Bij de sterilisatie halen we de eierstokken en 
baarmoeder weg, waardoor er geen tumoren meer kun-
nen groeien. 
De eigenaren van Snuffi e wilden dan ook graag dat zij 

gesteriliseerd werd. De 
operatie is zonder proble-
men verlopen en op de 
controle zag het wond-
je er keurig uit. Ook valt 
het op dat Snuffi e  minder 
dominant is, waarschijn-
lijk doordat de vrouwelijke 
hormonen nu geremd zijn!
Naast dit leuke bericht wil 
ik u via deze wijze ook in-
formeren dat ik helaas 
wegga bij Stad & Land. Ik 
heb een baan gevonden 
in Leiderdorp net als mijn 
vrouw. Hierdoor kunnen 
wij binnenkort beiden op 
de fi ets naar het werk. Ik 
heb een fantastische tijd 
gehad bij Stad & Land en 
wens alle klanten het al-
lerbeste toe.  De rubriek 
‘Dieren in het nieuws’ ver-
dwijnt uiteraard niet. Mijn 
collega drs. Eva van An-
del zal de rubriek van mij 
overnemen. 

Met vriendelijke groet,
Drs. Vincent Polak

Dieren in 
het nieuws

operatie is zonder proble-
men verlopen en op de 
controle zag het wond-
je er keurig uit. Ook valt 
het op dat Snuffi e  minder 
dominant is, waarschijn-
lijk doordat de vrouwelijke 
hormonen nu geremd zijn!
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ik u via deze wijze ook in-
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wij binnenkort beiden op 
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gehad bij Stad & Land en 
wens alle klanten het al-
lerbeste toe.  De rubriek 
‘Dieren in het nieuws’ ver-
dwijnt uiteraard niet. Mijn 
collega drs. Eva van An-
del zal de rubriek van mij 
overnemen. 

Met vriendelijke groet,
Drs. Vincent Polak

Drs Vincent Polak

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Snuffi e
heeft een 
identiteitsprobleem

Heemstede - Na het grote 
succes van vorig jaar organi-
seert Foto Vincent van Dijk te 
Heemstede ook dit jaar weer 
een Moederdag portretten-
actie! Een leuke kans om je 
moeder of oma te verrassen 
met een leuk portret. Ook dit 
jaar weer voor een aantrek-
kelijke prijs. Foto Vincent is 
hiervoor speciaal geopend 
op zondag 1 mei vanaf 12.00 
tot 17.00 uur, om de portret-
ten te maken. Dit jaar is het 
wegens het succes van vorig 
jaar mogelijk om je van te vo-
ren in te schrijven via: info@

fotovincentvandijk.nl , dit le-
vert je zelfs extra voordeel op! 
Bij een inschrijving vóór zon-
dag 1 mei 2016, krijg je 5 eu-
ro korting op jouw portret. 
Net als vorig jaar geeft Fo-
to Vincent van Dijk een gra-
tis 20x30 afdruk naast de di-
gitale versie. Het portret kost 
25 euro, maar bij inschrijving 
dus nog maar 20 euro. Ver-
der is het mogelijk om de fo-
to van een mooie lijst te voor-
zien. Foto Vincent van Dijk 
is gespecialiseerd in afdruk-
ken en lijsten en heeft dus 
een heel ruim assortiment 

in fotolijsten in alle soorten 
en maten. Bovendien is Fo-
to Vincent van Dijk dé win-
kel in Heemstede en omge-
ving voor digitale camera’s 
en toebehoren zoals camera-
tassen, objectieven, statieven 
en verrekijkers. U kunt ook 
terecht voor fotoalbums en 
daarnaast voor digitale foto-
albums. Uiteraard bent u hier 
aan het juiste adres voor of-
fi ciële pasfoto’s en foto’s (op 
elk formaat) geprint op can-
vas, aluminium/dibond en 
plexiglas. Meer info:
www.fotovincentvandijk.nl.

1 mei van 12.00 tot 17.00 uur

Moederdagactie 2016 
bij Foto Vincent van Dijk

Wereldwinkel springt in op 
Autoshow met modellen uit Dakar
Heemstede - Voor de We-
reldwinkel Heemstede aan 
de Raadhuisstraat 29 vind 
je zaterdag auto’s uit Sene-
gal, Madagaskar, Thailand, 
Sri Lanka en Bolivia. In model 
wel te verstaan. Deze auto’s 
worden in genoemde landen 
gemaakt, in ateliers, van ge-
recycled metaal of van aar-
dewerk.
Atelier Diamalaye ligt in Da-
kar, de hoofdstad van Sene-
gal. In dit atelier worden hut-
koffers van gerecycled me-
taal gemaakt voor de plaat-
selijke bevolking. De laatste 
jaren ook steeds vaker an-
dere producten zoals model-
len van auto’s en scooters. 
De voorwerpen worden ge-
heel met de hand gemaakt 
uit restmaterialen van hout 
en conservenblikjes of van 
de blikken misdrukken uit de 
fabriek.
Met de verkoop van hun pro-
ducten tegen een eerlijke 
prijs, verdienen de 6 man-
nen van het atelier voldoen-
de geld om hun gezin te on-
derhouden en hun kinderen 
naar school te laten gaan. 
Veel kinderen gaan niet naar 

school in Senegal, omdat de 
aanschaf van schriften, pen-
nen, boeken etc. vaak te duur 
zijn.
Van een klein familiebedrijf-
je in La Paz, Bolivia komen 
onze gezellige volgestouwde 
busjes van aardewerk in ty-
pisch Boliviaanse stijl. Hou-
ten speelgoedauto’s komen 
uit Sri Lanka. Deze speel-
goedauto’s voldoen natuur-
lijk helemaal aan de Neder-
landse normen.
Wil je gewoon nog even door-
sparen voor zo’n echte grote 
auto? Kom dan even die leu-
ke spaarpot uit Thailand ko-
pen. Zoek je een ander uniek 
cadeau of woonaccessoire? 
De Wereldwinkel heeft een 
breed modern assortiment. 

Geopend van dinsdag t/m za-
terdag. Voor meer informatie 
zie de website of Facebook.

Sopraan Martha Bosch in de Nieuwe Kerk
Regio - Op zaterdag 23 april 
a.s verzorgt de sopraan Mart-
ha Bosch een Frans Barok 
programma in de serie Nieu-
we Kerk Concerten te Haar-
lem. Zij wordt begeleid door 
Wiecher Mandemaker, or-
ganist en artistiek leider van 
het vermaarde Laurens Col-
legium te Rotterdam. Op het 
programma staat het schit-
terende ‘Salva Regina’ van 
Charpentier, en ‘Jubilate’ van 
Campra maar ook een canta-
te van Elisabeth Jacquet de 

La Guerre, een vrouwelijke 
componist uit de 17e eeuw. 
Aan deze cantate werk ook 
de violiste Annet Verboom 
mee. Wiecher Mandemaker 
speelt op het historisch orgel 
van de Nieuwe Kerk twee so-
lo-stukken: ‘Suite du deuxiè-
me ton’ van Clérambault en 
‘Piece d’Orgue’ in G van Joh. 
Sebastiaan Bach. Het concert 
begint om 15.30 uur.  De toe-
gang is gratis. Er is een deur-
collecte. Nieuwe Kerk, Nieu-
wekerksplein te Haarlem.

 
06   de Heemsteder  •  20 april 2016





Column 

Een brief van de postbode
De PTT

Al ligt de tijd van de PTT ver achter ons, de 
naam wordt nog steeds wel gebruikt. Een 
Sandd-collega van me zei een paar maan-
den geleden nog: “ Mijn moeder zegt, kind, 
je moet bij de PTT gaan werken.” Er was een 
wijk vrij in Cruquius. Die moeder heeft gelijk 
natuurlijk. Maar haar dochter werd ten hu-
welijk gevraagd en gaat nu heel ergens an-
ders wonen, dus die heeft van haar sollici-
tatie afgezien. – Ach ja, we hebben in onze 
jeugd allemaal wel foute keuzes gemaakt.
Dat die moeder nog PTT zegt, dat vind ik 
oprecht leuk. Ik ben namelijk ouderwetser 
dan mijn leeftijd rechtvaardigt. Mijn deelna-
me aan de sociale media is blijven steken 
bij email, de hele rest vind ik zonde van mijn 
tijd. Ik lees liever een boek.
Bij de post wordt natuurlijk wél gewerkt met 
Internet. Voor o. a. veranderingen in de plan-
ning kijken we nu op onze site. Ik ook. Wel 
eens. Onze planner weet dat hij mij voor een 
snelle actie maar beter even kan bellen, bij 
voorkeur op de huistelefoon. Mijn mobiel 
neem ik alleen mee als ik post ga lopen. En 
als ik klaar ben, geef ik ermee door dat er 
geen post meer in het depot staat, maar dat 
iedereen zijn wijk heeft opgehaald. Nooit per 
SMS, want tot het sturen van zoiets onper-
soonlijks verlaagt mijn mobieltje zich niet; 

het heeft 
nog druk-
toetsen, en 
van de drie 
letters on-
der ieder 
knopje wei-
gert de laat-
ste letter categorisch mee te werken. Ik bel 
dus altijd netjes op. Ik vind dat geen pro-
bleem; mijn mobieltje is oranje, en ik ben er 
heel tevreden mee. 
Maar er loopt op dit moment bij PostNL al 
een proef met smartphones voor ons al-
lemaal. Om bijvoorbeeld voor het water-
leidingbedrijf uw watermeter mee te foto-
graferen. Om van alles mee te melden aan
iedereen: oververlopende vuilcontainers, of 
vandalisme. Verdwaalde peuters, ontsnap-
te boeven, uitgestorven gewaande plantjes. 
Mocht het idee doorgaan, dan pas ik me 
keurig aan. Want de aard van het beestje zal 
het niet aantasten: zodra ik klaar ben met 
boeven aangeven, ga ik gewoon weer thuis 
een boek lezen. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

ste letter categorisch mee te werken. Ik bel 

Impasse Alverna sleept zich maar voort
Heemstede - Ruim honderd 
betrokken inwoners bevolk-
ten de raadzaal op 14 april. 
De overgang ‘Alverna’ stond 
op het programma in de 
raadzaal. Standpunten kon-
den door verschillende be-
langengroepen worden ge-
ventileerd. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. Wet-
houder Heleen Hooij (VVD) 
gaf uitleg over het stand-
punt van de gemeente. Het 
gemeentebestuur geeft Pro-
Rail de ruimte om tot april 
2017 te zoeken naar een
goede, veilige en betaalba-
re oplossing. ProRail ligt ook 
landelijk onder vuur. Het mi-
nisterie heeft niet voor niets 
de regie over ProRail naar 
zich toe getrokken. In plaats 
van een van de directieleden 
af te vaardigen naar Heem-
stede kwam een rayonhoofd 
uitleggen dat ProRail al 18 
jaar naar oplossingen zoekt 
voor onbewaakte overwegen. 
ProRail rekt tijd in de hoop 
dat van uitstel afstel komt. 
Diverse bewoners van de
Rivierenwijk en de Geleer-
denwijk zetten echter druk 
op de ketel. Zij snappen niets 
van de coulance die de ge-
meente betracht. Met een 
gerechtelijke uitspraak op 
zak verwachten deze mensen 
nu eens een daad van hun 
bestuurders. ProRail kwam 

eerder deze maand met drie 
varianten. Een tunnel (kos-
ten 3 miljoen euro) een brug 
(900.000 euro) of een onbe-
waakte overweg (kosten 1,5 
miljoen euro). Daarbij gaat 
het nog een jaar of drie du-
ren. ProRail weet al jaren dat 
dit soort zaken speelt, maar 
haast met oplossingen lijkt 
niet op de agenda te staan. 
De heer Koene van actie-
groep Alverna Open had zijn 
huiswerk gedaan. Hij kwam 
met foto’s van oplossingen 
zoals die in Australië en an-
dere landen in bedrijf zijn. 
Hij had zelfs de directeur van 
de leverancier ontmoet. Hij 
overhandigde het visitekaart-
je van de man aan ProRail, 
met het verzoek eens met 
ze te gaan praten. Het blijk 
dat ProRail vastzit aan ge-
selecteerde bedrijven. Dat 
een niet geselecteerd bedrijf 
als Grondmij voor 300.000 
euro een veilige overweg kan 
leveren, ging er bij ProRail 
niet in.

Zij rekenen vast geen inves-
teringkosten mee, was hun 
verweer. “Als wij aan het 
spoor willen werken kost het 
vaak één jaar voordat de toe-
stemming er is van de ge-
bruikers, zoals de NS. Dienst-
regelingen moeten worden 
aangepast.” Waarom het af-

sluiten van de overweg wel 
in een nacht kon gebeuren, 
daar kwam geen antwoord 
op. ProRail hamert steeds op 
de veiligheid. Bij de overweg 
Leyduin blijft de situatie zo-
als die nu is. Daar is het ook 
onveilig. Omdat de eigen-
domsverhouding daar an-
ders ligt, gebeurt daar niets. 
De fi etsersbond vindt het te 
lang duren en houdt vast aan 
het zo snel mogelijk herope-
nen van de overweg. Hun 
wens: (tijdelijk) openen met 
klaphekken. Ook wandelnet 
maakte bezwaar tegen de 
trage handelswijze van Pro-
Rail. Na onderzoek bleek dat 
de laatste wandelaar in 1942 
op de Alverna overweg onder 
een trein was gekomen. Ui-
teraard kwamen ook de be-
woners van de Laan van Al-
verna aan het woord. Zij clai-
men dat de laan hun eigen-
dom is. Zij willen de over-
gang niet op de oorspronke-
lijke plaats terughebben. 

In de maand mei zal de ge-
meenteraad zich over de si-
tuatie buigen. De oppositie 
D66, PvdA, GL en college-
partij HBB zijn voor het weer 
openstellen van de overgang. 
CDA en VVD willen de over-
weg gesloten houden. Het 
wordt nog spannend.
Eric van Westerloo

Gezocht in Heemstede:
Jonge held tot 21 jaar
Heemstede – Ken jij iemand 
uit Heemstede die al geruime 
tijd vrijwilligerswerk doet? 
Of een persoon die iemand 
heeft gered of een bijzon-
dere prestatie heeft verricht 
met een maatschappelijk 
doel? Iedereen in Heemste-
de kan vóór 31 mei 2016 een 
Heemsteedse jongere tot 21 
jaar voordragen voor de ‘Jon-
ge Helden Prijs 2016’. Al eni-
ge jaren reikt Rotary Heem-
stede een prijs uit aan jon-
geren die zich maatschap-
pelijk onderscheiden. Rotary 
Heemstede hoopt met deze 
onderscheiding te bevorde-
ren dat meer jongeren vrijwil-
ligerswerk gaan doen en zich 
positief inzetten voor de sa-
menleving. Jongeren die zich 
al op jonge leeftijd inzetten 
voor de samenleving, groeien 
op tot volwassenen die die-
zelfde houding hebben, zo is 
de gedachte.
Van alle voorgedragen Jong 
Helden zal een daarvan tij-
dens de bijeenkomst op 21 
juni 2016 offi cieel worden 
onderscheiden met het pre-
dikaat ‘Heemsteedse Jonge 
Held 2016’. Daarnaast krijgt 
hij/zij een prijs. Het kan ook 
gaan om een groep jonge-
ren, die zich in positieve zin 
heeft onderscheiden. Voor de 
bijeenkomst zullen alle ge-
nomineerden worden uitge-
nodigd. Daarnaast zal via de 

website van Rotary Heemste-
de en social media worden 
gecommuniceerd over de no-
minatie.

Voordrachten
Jongeren tot 21 jaar of een 
groep jongeren komen in 
aanmerking voor de onder-
scheiding. Iemand kan een 
jongere voordragen die bij-
voorbeeld een bijzondere 
prestatie heeft verricht met 
een maatschappelijk doel 
of optredens verzorgt in een 
verzorgingshuis. Het kan ook 
gaan om iemand die vrij-
willigerswerk doet voor een 
sportclub of spelletjes doet 
met een dementerende opa/
oma of buurman of een au-
tistisch broertje of zusje 
helpt. Hele alledaagse zaken 
dus, maar het kan ook gaan 
om iemand die een ander 
uit het water heeft gered of 
een landelijke prijs heeft ge-
wonnen met een werkstuk of 
misschien wel Nederlands 
kampioen in een bepaalde 
sport is geworden. Helaas is 
het niet mogelijk om jezelf te 
nomineren.

Een voordracht indienen of 
informatie inwinnen kan tot 
31 mei 2016 bij de heer T. van 
Amerongen:
t.v.amerongen@hetnet.nl.
Een onafhankelijke jury zal 
de winnaar/winnaars kiezen. 

Spaarne Gasthuis krijgt eigen tulp
Regio - In aanloop naar het 
Bloemencorso Bollenstreek 
heeft het Spaarne Gasthuis 
een eigen tulp gekregen: de 
Spaarne Gasthuis Tulp. De 
Spaarne Gasthuis Tulp is ge-
doopt door Peter van Barne-
veld, voorzitter van de raad 
van bestuur van het Spaarne 
Gasthuis.
De Stichting Vrienden van 
het Spaarne Gasthuis heeft 
het Spaarne Gasthuis de tulp 
aangeboden. Linda de Groot, 
voorzitter van de Stichting 
Vrienden: “Het Spaarne Gast-
huis heeft een belangrijke re-
gionale functie en voelt zich 

verbonden met de mensen 
die er wonen. Van de Bollen-
streek, Haarlemmermeer tot 
Haarlem en omgeving. Met 
de doop van de tulp wordt 
hier uiting aan gegeven. De 
kleur van de tulp is warm ro-
ze en staat voor zorgzaam-
heid, een kwaliteit die goed 
past bij het Spaarne Gasthuis 
als gastvrij ziekenhuis.”  
De Koninklijke Algemeene 
Vereeniging voor Bloembol-
lencultuur (KAVB) heeft de 
door Jan Ligthart geteelde 
tulp, goedgekeurd en heeft 
een offi cieel certifi caat voor 
de tulp afgegeven.
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De meeste berichtgeving over het sluiten 
van spoorwegovergang Alverna is voor een 
groot deel gebaseerd op de mening van Jaap 
Moerman van de fi etsersbond. Ook nu blijkt 
dat het laantje waar de overweg op stuit 
een ‘Eigen Weg’ is met rechten die geres-
pecteerd dienen te worden, tetteren de heer 
Moerman en zijn gevolg maar door. De over-
gang staat los van de Laan van Alverna. Pro-
Rail is eigenaar van de overgang en de Laan 
is een ‘Eigen Weg’ en in particuliere handen. 
De fi etsersbond en wandelnet zijn verenigin-
gen die niets te maken hebben met het doen 
en laten van de eigenaren van de weg. 
De gemeente Heemstede zou er goed aan 
doen zich niet te laten beïnvloeden door 
niet-democratisch gekozen organisaties zo-
als fi etsersbond en wandelnet. Zij hebben 
de meeste praatjes maar de minste belan-
gen met betrekking tot spoorwegovergang 
Alverna.
De eigenaren van de Laan van Alverna gaan 

niet akkoord met heropening van de over-
weg.  In 2013 hebben wij een duidelijke 
overeenkomst afgesloten met de gemeente 
Heemstede en ProRail. Hiervan willen wij niet 
afwijken. Als blijkt dat de overweg weer ge-
opend wordt sluiten wij het gedeelte ‘Eigen 
Weg’.  Onze ervaring is dat het aantal protes-
ten niet opweegt tegen het aantal voorstan-
ders van sluiting. Helaas blijven er recreanten 
over die geen 10 minuten extra willen lopen 
of fi etsen om op het laantje te komen. Om 
voor deze groep een tunneltje van 2 a 3  mil-
joen euro aan te leggen is buiten proporties. 
Het zal op grote weerstand stuiten bij de in-
woners die ervoor moeten opdraaien.
Naar onze mening is de enige verstandige 
beslissing die de gemeente Heemstede kan 
nemen om de overgang uit de openbaarheid 
te halen en de huidige situatie tegen GEEN 
kosten te laten zoals het is.
Truus Schouten-van Zadel
(mede-eigenaar Laan van Alverna)

Fietsersbond en Wandelnet hebben niets te 
maken met eigenaren ‘Eigen Weg’

Gemoedelijke sfeer op HBB-avond
Heemstede - Jaarlijks no-
digt de plaatselijke politie-
ke partij HBB inwoners uit 
om onder het genot van een 
drankje met elkaar in ge-
sprek te gaan. Een gemê-
leerd gezelschap gaf op 12 
april gehoor aan de oproep. 
Zo kon er met fractieleden, 
de wethouder en bestuursle-
den gesproken worden over 
zaken die de inwoners bezig-
houden. Dicht bij de burgers 

staan en oplossingen kiezen 
die de bewoners van Heem-
stede voor ogen hebben. Los 
van het politieke bedrijf zoals 
dat in Den Haag en de Pro-
vincie wordt bedreven, richt 
HBB zich alleen op Heem-
stede. Standpunten werden 
gedeeld. Uiteraard kwamen 
de gasten terug op de actu-
ele zaken zoals de overgang 
bij Alverna als ook de bouw 
van een Vomar. Verder was 

er aandacht voor knelpunten 
in het verkeer. Ook de staat 
van onderhoud aan wegen of 
groen kwam voorbij.

HBB voorzitter Peter Keyser 
was blij dat hij nieuwe leden 
mocht verwelkomen. HBB 
gaat zeker door met dit soort 
bijeenkomsten. In een ge-
moedelijke sfeer allerhande 
onderwerpen de revue laten 
passeren werkt.

Heemstede – Rijk aan water is Heemstede mis-
schien niet echt; maar een rijk gevoel van welbevin-
den geeft het wel als je mooie vaarten langs wan-
delt, sloten met veel watervogels, op het Spaarne 
vaart of de Ringvaart langsfi etst. Allemaal in Heem-
stede! Aandacht voor de watergangen in deze ge-
meente. Ditmaal de Patrijzenlaan. Het water hier 
mondt uit in de Ringvaart en biedt ruimte om be-
scheiden vaartuigen een plekje aan wal te geven en 
niet te vergeten aan nestelende koeten (zie inzet).
Joke van der Zee

Heemstede waterrijke gemeente (2)

Lezerspost

Fietsersbond en Wandelnet hebben niets te 

Binnenstebuiten: kijken 
in en rond het paviljoen

Regio - In de 17e en 18e eeuw ontvluchtten kooplieden 
en welgestelde families in de zomermaanden de drukke, 
stinkende stad om te genieten van kunst, literatuur en mu-
ziek in hun buitenverblijven. Het provinciehuis van Noord-
Holland ‘Paviljoen Welgelegen’ is een van die Noord-Hol-
landse buitenplaatsen. De dubbeltentoonstelling BIN-
NENSTEBUITEN neemt vanaf vrijdag 22 april de bezoeker 
binnen én buiten Paviljoen Welgelegen mee in de wereld 
van de Noord-Hollandse buitenplaatsen.  
 
Weekendopenstelling en fotowedstrijd 
In het weekend van 23 en 24 april 2016 start het buiten-
plaatsenseizoen op Paviljoen Welgelegen. Dit weekend 
zijn het Paviljoen en de tuin van 12.00 tot 17.00 uur ge-
opend voor bezoekers, met een leuk en leerzaam pro-
gramma voor jong en oud. Er zijn rondleidingen door de 
binnen-tentoonstelling, wandelingen door de Haarlem-
merhout, bezoekers kunnen zich laten portretteren en 
meedoen aan een fotowedstrijd.
De expositie is vanaf 22 april gratis te bezichtigen op 
werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur in Paviljoen Welgele-
gen, Dreef 3 te Haarlem.

Søren Movig 
foto: Kenneth Stamp).
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Herdenkingsavond op 4 mei
met muziek en fakkeltocht
Regio - Carmen de Haan or-
ganiseert op woensdag 4 mei 
een avond vol bezieling met 
muziek, saamhorigheid en 
kampvuur.
De avond, die om 19.30 uur 
begint, vindt plaats in het 
Burg. Rijkenspark aan de 
Wustelaan 75 in Santpoort. 
Daar treedt Opera Familia op. 
Een kampvuur wordt ontsto-
ken. Na de 2 minuten stilte, 
om 20.00 uur, zet Opera Fa-

milia het eerste couplet van 
het Wilhelmus in. Hierna luis-
tert u naar een woord van 
vrede door Carmen en nog 
meer muzikale sprankeling. 
Als de schemering valt wor-
den fakkels ontstoken en 
loopt de groep in stilte door 
het park.
Deelname aan deze avond is 
9,- euro. Reserveer  via:
info@carmendehaan.nl of 
023-5261144.

Autoshow in 
Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 
23 april organiseren onder-
nemers uit het centrum van 
Heemstede gezamenlijk met 
diverse A-merk dealers uit de 
autobranche de Autoshow. 
Het evenement biedt de au-
todealers uit de omgeving de 
gelegenheid om hun nieuw-

ste modellen te tonen aan 
het winkelend publiek. In de 
winkelstraat kun je ‘parke-
ren voor de winkeldeur’. Met 
dit evenement - dat van 9.30 
tot 16.30 uur duurt - wordt 
de toegankelijkheid van het 
centrum onderstreept. Diver-
se winkeliers verbinden ac-
ties aan de Autoshow. Mu-
ziek ontbreekt niet! Zo kunt 
u genieten van de Dixieland 
Crackerjacks. 

Schitterende natuur van steppes tot hooggebergte
Op vakantie naar Kazachstan is een uitdaging
Heemstede - Kazachstan. 
Deze reisbestemming valt 
niet direct op tussen het 
enorme aanbod aan reizen. 
Toch is het een land dat al 
veel toeristen trekt, ook uit 
Nederland. Ingeklemd tus-
sen Rusland, China, Oezbe-
kistan, Kirgizië en Turkmeni-
stan ligt het in een hoek die 
wij nog steeds Europa noe-
men. Een land ruim 60 x gro-
ter dan Nederland met on-
geveer net zoveel inwoners. 
Ruimte, ruimte en nog eens 
ruimte. Een schitterende na-
tuur van steppes tot hoogge-
bergte. De hoogste top reikt 
tot 7.000 meter, op het laag-
ste punt ligt het land 132 me-
ter onder de zeespiegel.  Op 
21 en 22 juni staat er een be-
mande raketlancering ge-
pland vanaf de raketbasis 
Bajkonoer. Een basis die nog 
steeds door de Russen wordt 
gebruikt doch in Kazachstan 
ligt. Het bijwonen van de-
ze lancering kan via het reis-

bureau van Ardjan Langedijk 
uit Heemstede. Een klein bu-
reau dat zich toelegt op dit 
land maar ook naar de om-
ringende landen en Wit-Rus-
land. De landen hebben veel 
te bieden zelfs voor de aan 
luxe gewende toerist. Een be-
zoek aan Almaty, of zoals de 
oude naam Alma-Ata, is be-
roemd om haar wintersport-
mogelijkheden. Almaty is 
kandidaat-stad voor komen-
de Olympische winterspelen. 

De bevolking bestaat uit 50 
verschillende nationaliteiten. 
De Kazachen (een oud Turks 
volk) is met 61% in de meer-
derheid. Alle geloven leven 
vreedzaam naast elkaar. De 
economie groeit jaarlijks met 
6%, vooral door de aanwezig-
heid van olie en gas. Vlees-
gerechten vormen de hoofd-
moot van de maaltijden al-
hier. In de hoofdstad Astana 
is het zomers goed toeven, 
met gemiddeld 25 graden is 
het aangenaam. In de winter 
wordt de min 20 gehaald, ook 
dat heeft zijn charme. 
Vooral de gastvrijheid valt op 
volgens Ardjan, die er zelf ja-
ren woonde. Een visum is tot 
15 dagen niet nodig en vluch-
ten zijn nog steeds niet duur.
Is uw interesse gewekt, u 
kunt het reisbureau berei-
ken via: 
www.kazachstanreizen.nl, 
www.centraalaziereizen.nl of 
www.wit-ruslandreizen.nl
Eric van Westerloo

Ardjan Langedijk.

Fancy Fair en Zorgmarkt op 
Bosbeek: Kom langs!

Heemstede - Woens-
dagmiddag 20 april van 
13.00 tot 15.30 uur or-
ganiseert Woonzorgcen-
trum & verpleeghuis Bos-
beek in Heemstede de jaar-
lijkse grote Fancy Fair. Op 
deze rommelmarkt kunt u 
uitgebreid rondsnuffelen 
en leuke spulletjes kopen. 
Zoals boeken, speelgoed, 
sieraden, kaarten en ook 
religieuze artikelen, hand-
werk en huishoudelijke 
spullen. Dit jaar zijn er ook 
prachtige bloemen en tuin-
planten van Harrry’s bloe-
menshop. Naast de rom-
melmarkt is er natuurlijk 
ook tijd om lekker te ge-
nieten van koffie, thee met 
zelfgemaakte taart maar 
ook is er haring en de be-
kende poffertjes.

Bij de grote loterij zijn vele 
mooie prijzen te winnen, al-
lemaal geschonken door le-
veranciers en middenstan-
ders uit Heemstede.
Uniek dit jaar is de rond-
leiding over het historische 
landgoed van Bosbeek door 
de tuinmannen van Bos-
beek. 
 
Zorgmarkt – Open dag
van de Zorg
Dit jaar is er gelijk met de 
Fancy Fair ook een Zorg-
markt waar het zorgteam 

en behandelaars voor u 
klaar staan om meer te ver-
tellen over hoe je moet om-
gaan met een partner of 
familielid met dementie.

Traditiegetrouw gaat de op-
brengst van de Fancy Fair 
voor een derde naar een 
goed doel, dit jaar is ge-
kozen voor de stichting 
Kizito Babies Home ofte-
wel KiBaHome in Uganda. 
Deze stichting ondersteunt 
een weeshuis met directe 
hulp (investeringen, voed-
sel, verbruiksartikelen) met 
als doelstelling het verbe-
teren van de situatie in het 
tehuis. En ze bieden per-
spectief aan de kinderen, 
die het weeshuis moeten 
verlaten en verbetering van 
de situatie van de mede-
werkers en andere betrok-
kenen in de directe omge-
ving (kijk voor meer info op:
www.kibahome.nl).

De rest van de opbrengst 
zal een goede invulling krij-
gen voor het welzijn van de 
bewoners van Bosbeek.

Glipper Dreef 209, naast 
wandelbos Groenendaal. 
Telefoon 023 – 892 99 00. 
Toegang gratis. (Kom wel 
met de fiets, want er is 
beperkt parkeergelegen-
heid.)

(Meer) Jubilarissen bij Harmonie St. Michaël
Heemstede - Harmonie St. 
Michaël weet muzikanten 
voor lange tijd aan zich te 
binden. Dit blijkt uit de jubi-
larissen, waarvan er regelma-
tig weer eentje in het zonne-
tje gezet kan worden.
Tijdens een recente repetitie 
werd bas-klarinettiste Frans 
van der Stuijt gehuldigd om-
dat zij 12,5 jaar lid is. Zij ont-
ving een oorkonde en een 
bos bloemen uit handen van 
de voorzitter van de vereni-
ging. Bijzonder is, dat Frans 
drie in hetzelfde orkest spe-
lende dochters heeft, die al-
le drie getuige waren van de 
huldiging. Met recht een mu-
ziekfamilie dus!
Tijdens een drukbezocht Ci-
nemaconcert in de Pinkster-
kerk op 10 april kreeg trom-
bonist Martien Gozeling na-
mens de Koninklijk Neder-
landse Muziek Organisatie 
een gouden speld met zirco-
nia uitgereikt. Hij is namelijk 
50 jaar lid. Martiens grootva-
der was 106 jaar geleden één 
van de oprichters van St. Mi-
chaël. Met op het hoogtepunt 
12 spelende leden binnen St. 
Michaël kan de familie Go-
zeling ook een muziekfamilie 

genoemd worden. Nu is Mar-
tien als enige in zijn familie 
lid van de vereniging, maar 
gelukkig blijft Martien nog 
musiceren. Wie weet volgt er 
nog een telg?

(Anders dan het stuk van vo-
rige week in de Heemsteder 
deed vermoeden ‘Afscheid laat-
ste Gozeling na 50 jaar’, gaat 
Martien Gozeling dus nog even 
door, red.)

Jubilaris Martien Gozeling.

Jubilaris Frans van der Stuijt.

Huisconcert met sopraan Hanneke de Wit
Heemstede - De Vereniging 
Vrienden van het Lied (VvhL) 
regio Haarlem organiseert 
op zondag 24 april een huis- 
concert met de sopraan Han-
neke de Wit. Zij wordt op de 

piano begeleid door Reinild 
Mees. De uitvoering vindt 
plaats bij de familie Brock-
meier, Van Merlenlaan 29 te 
Heemstede.
Zij brengen liederen van Fau-

ré, Grieg, Wagner en Tsjai-
kovski. U bent vanaf 14.30 
uur welkom. De uitvoering 
begint om 15.00 uur. De toe-
gangsprijs voor niet-leden 
bedraagt 17,50 euro incl. pro-
gramma/muziekteksten en 
consumpties.
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Aan de inwoners van Heemstede,

Met genoegen bieden wij u hierbij het 
programma voor Koningsdag 2016 aan.
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. 
Gezellig schuifelen tussen de kramen over de 
Sportparklaan. Alles van uw gading voor de 
laagste prijs. 
Voor het eerst dit jaar geen Aubade voor het 
Raadhuis, teruglopende belangstelling en 
meerdere keuzes om de dag te besteden, 
hebben de gemeente doen besluiten de Aubade 
niet meer door te laten gaan.
Maar schrik niet, de ontvangst van de 
gedecoreerden gaat zeker door en zal 
plaatsvinden in het Raadhuis van 14.15 tot 15.00 
uur en aansluitend is er voor alle inwoners van 
Heemstede onder de naam ‘Oranje Franje’ de 
mogelijkheid voor een praatje, een hapje en 
een drankje onder het genot van goede muziek 
tussen 15.00 en 16.00 uur.   Dit jaar zijn er voor de 
oudere kinderen leuke activiteiten georganiseerd 
door de jongeren van de Heemgames bij de 
parkeerplaats van sportcentrum Groenendaal. 

Voor de 25ste keer zingen met Leny van Schaik 
weer ouderwets in de geheel gerestaureerde 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein om 12.30 
uur. Een happening waar velen het hele jaar naar 
uitzien en die feestelijk wordt afgesloten met 
een Oranjebittertje aan de uitgang van de Oude 
Kerk, waar tevens het Voorwegkoor een prachtig 
optreden zal verzorgen op het podium.
Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg 
onder leiding van de Scouting niet over als u 
kinderen bij u heeft. Vanaf 13.30 uur kunt u op 
het Wilhelminaplein terecht.
Een aantrekkelijk programma voor jong en oud. 
Vanaf 14.00 uur is het groot feest op het plein met 
live-muziek, de inmiddels traditionele BBQ van 
Vreeburg Ambachtelijk & Culinair, en drankjes, 
die ook dit jaar weer geschonken worden 
door Kees en Christine Heger en hun crew van 
Café de 1ste Aanleg. Ontmoet elkaar en vier 
samen met veel oude bekenden Koningsdag in 
Heemstede op het Wilhelminaplein. Ook de Jan 
van Goyenstraat zijn er weer volop activiteiten. 
U kunt de gehele dag genieten van een 
aantrekkelijk programma voor jong en oud: een 
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kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens voor 
de jeugd en een hapje en een drankje. Vanaf 
12.30 uur wordt u vermaakt door live-muziek en 
een DJ. 
Wij danken de ondernemers van De Groene Druif, 
Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed voor hun inzet 
bij de organisatie in de Jan van Goyenstraat. Wij 
hopen met dit programma voor elk wat wils te 
bieden. Zoek uit wat van uw gading is en geniet 
van Koningsdag in Heemstede.

 Chris van der Plasse, Voorzitter

Met speciale dank aan:  

Sponsors 
Koningsdag 2016

Café de 1ste Aanleg

Vreeburg Ambachtelijk & Culinair

Proefl okaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

Jantjes Speelgoed

HMS verhuur

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers BusinessPost en
Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Jongeren Heemgames (Plexat) en Casca

Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede



Dit jaar kunt u ook weer terecht op de hoek 
van de Camplaan en de Valkenburgerlaan, 
waar Yvonne Beck van Koffi  ehuis Yverda  haar 
terras weer heeft geopend. Dit jaar is er een 
fantastische touwtrekwedstrijd georganiseerd.
Maar natuurlijk wordt de inwendige mens 
uitstekend verzorgd door Koffi  ehuis Yverda 
die aan de Valkenburgerlaan een bar heeft 
staan, zodat u ook in de Valkenburgerlaan  
verzekerd bent van heerlijke koele drankjes op 
een hopelijk zonnig terras!

Ook dit jaar is het weer een gezellig 
buurtfeest in de Jan van Goyenstraat.
Dinsdag 26 april een gevarieerd 
swingend programma van 16.00 tot 
24.00 uur.
Aanvang: 
16.00-21.00 uur  DJ Bert
21.00-21.30 uur  DJ Bert&Lady Friends
21.30-22.00 uur  DJ Bert
22.00-22.30 uur  DJ Bert&Lady Friends
22.45-23.30 uur  Zanger Rene Phillipo
23.30-24.00 uur  DJ Bert

KLEEDJESMARKT
Op woensdag Koningsdag zelf  is er weer 
de kleedjesmarkt tussen 8.00 en 14.00 
uur voor de kleintjes uit de buurt. Kaarten 
zijn af te halen bij Jantjes speelgoed, de 
speelgoedzaak op de Jan van Goyenstraat. 
Verder zijn er twee springkussens voor de 
kleine en de wat grotere kinderen. 
De markt is verboden voor commerciële 

handelaren en alleen voor kleedjesverkoop 
bestemd.
Vanaf 12 30 uur kunnen ook de ouder(s)
(en) onder het genot van een drankje en 
een hapje genieten van een fantastisch 
programma waarbij gegarandeerd niemand 
kan blijven stilzitten.

De artiesten die deze dag optreden zijn:
- Rudolf Kreuger & the D-Motions 
- Peter Douglas
- Dick Barten 
- DJ G-Brink

Tijdschema was tijdens de druk van deze 
krant nog niet bekend.

Natuurlijk wordt de inwendige mens 
uitstekend verzorgd door Proefl okaal de 
Groene Druif en Le Cheval Blanc, zodat u 
ook in de Jan van Goyenstraat niets te kort 
zult komen.

Jan van Goyenstraat

Valkenburger-
laan
 

Programma 
Koningsdag 2016
KONINGSNACHT
Dinsdag 26 april vanaf 20.00 uur een spectaculair live 
optreden in Café de 1ste Aanleg van de band

“Mainville Music Company”
Het repertoire bestaat uit herkenbare blues en heden-
daagse muziek met een jazzy geluid.
Muntenverkoop voor Koninginnenacht en dag is al 
begonnen in Café de 1ste Aanleg.

Dinsdag 26 april vanaf 16.00 uur bij de Groene Druif en 
Le Cheval Blanc schitterende optredens van DJ Bert, Lady 
Friends en Rene Philippo in de Jan van Goyenstraat op 
het middenterrein voor Le Cheval Blanc en de Groene 
Druif

KONINGSDAG
RAADHUIS
14.15-15.00 uur Ontvangst dragers Koninklijke   
 onderscheiding 
15.00-16.00 uur Oranje Franje een gratis borrel,   
 een hapje en natuurlijk gezellige muziek  
 voor alle Heemstedenaren

WILHELMINAPLEIN
14.00-21.00 uur Konings BBQ  
Optredens muziekpodium Wilhelminaplein: 
13.30-14.15 uur Voorwegkoor (www.voorwegkoor.nl)
 Het gezelligste koor uit Heemstede zorgt  
 er voor dat de sfeer er snel in zit
14.15 -15.00 uur Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
15.00 -17.00 uur Magical History Tour Beatles Tribute band
 Deze band houdt de geschiedenis   
 levend met het spelen van het Beatles-
 repertoire in een hedendaagse jas.
 Én met dezelfde passie als The Fab Four
17.00-18.00 uur  Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
18.00-20.00 uur  Linke Soep
 Deze band speelt veel verschillende   
 muziekstijlen, variërend van rustige   
 popsongs en easy listening tot   
 heftige rock, met daartussen de betere   
 swing-, feest- en dansnummers 
20.00 uur Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
 We gaan nog niet naar huis want morgen  
 zijn we vrij (of helaas niet)!!!!

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
09.00-15.00 uur Heemgames
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep Graaf   
 Bernadotte 
11.00-13.00 uur   Inschrijving Puzzelfi etstocht Trapveldje   
 SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00 uur Start Puzzelfi etstocht 

JAN VAN GOYENSTRAAT
Dinsdag 26 april :
Aanvang:
16.00-21.00 uur  DJ Bert
21.00-21.30 uur  DJ Bert & Lady Friends
21.30-22.00 uur  DJ Bert
22.00-22.30 uur  DJ Bert & Lady Friends
22.45-23.30 uur  Zanger Rene Phillipo
23.30-24.00 uur  DJ Bert
Woensdag 27 april: 
Aanvang:  12.30 uur 
De artiesten die deze dag optreden zijn:
Rudolf Kreuger & the D-Motions, Peter Douglas,
Dick Barten, DJ G-Brink. 
Tijdschema was tijdens de druk van deze krant helaas nog 
niet bekend.



Heemgames 2016

Community singing 12.30-13.30 uur:
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
Leuk, leuk, leuk...
Lenie van Schaik komt alweer voor de 25ste 
keer optreden op Koningsdag te Heemstede 
en dit fantastische evenement zal in 2016 
weer ouderwets plaatsvinden in de Oude Kerk 
op het Wilhelminaplein. Na de renovatie is 
de kerk weer in prachtige staat hersteld. Veel 
mensen uit Heemstede verheugen zich nu al 
op haar komst. Hier moet  je gewoon bij zijn 
om even lekker mee te zingen met bekende en 
minder bekende liedjes. De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein zal geopend zijn vanaf 12.00 
uur. Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd 
te zijn van een plaatsje! Na afl oop staan de 
gebruikelijke glaasjes Oranjebitter bij de 
uitgang. Deze Oranjebitter wordt u aangeboden 
door de gemeente Heemstede.
Het Wilhelminaplein is op Koningsdag de 
ambiance voor een gezellig en gevarieerd 
programma, uiteraard onder het genot van 
door Café de 1ste Aanleg verzorgde drankjes 
en een door Vreeburg ambachtelijk en culinair 
verzorgde BBQ, die zoals gewoonlijk weer van 
uitstekende kwaliteit zal zijn. 
De activiteiten starten om 14.00 uur en worden 
rond 21.00 uur beëindigd.
Muntenverkoop voor Koningsnacht en dag is al 
begonnen in Café de 1ste Aanleg
Café de 1ste Aanleg heeft gezorgd voor 
spetterende optredens gedurende dag en 
avond!  

PROGRAMMA

THE KINGS PARTY
13.30-14.15 uur 
Voorwegkoor
Een gezellig optreden van een echt Heemsteeds 
koor dat zijn voetsporen zeker verdiend heeft in 
Heemstede en omgeving. Kom na het zingen in 
de kerk luisteren naar dit geweldige koor en wie 
weet zijn de stembanden zo warm en gesmeerd 
dat u gewoon mee gaat zingen met de mooie 
melodieën die het Voorwegkoor gaat brengen 
op het podium.
 
14.15-15.00 uur 
Het Foute Uur, Guilty Pleasures  

15.00-17.00 uur 
Magical History Tour Beatles tribute band
History...? Ja, de Beatles zijn geschiedenis!
The Magical History Tour houdt die 
geschiedenis levend met het spelen van het 
Beatles-repertoire in een hedendaagse jas. Én 
met dezelfde passie als The Fab Four

17.00-18.00 uur 
Het Foute Uur, Guilty Pleasures  

Wilhelminaplein
18.00-20.00 uur 
Cover band Linke Soep
Linke Soep is een moderne all-round band, 
geschikt voor alle lokaties waar muziek het 
feest compleet moet maken.Linke Soep speelt 
veel verschillende muziekstijlen, variërend van 
rustige popsongs en easy listening tot heftige 
rock, met daartussen de betere swing-, feest- 
en dansnummers. Ons beproefde muzikale 
recept voor de feestavond staat garant voor 
een topavond entertaining met alle mogelijke 
facetten: swingen, springen én een paar “brok in 
de keel momenten” (zakdoekjes not included).

20.00 uur
After-Party Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
We gaan nog niet naar huis want morgen daar 
denken we nog niet aan.

The Heemgames are back! Op Koningsdag zullen de Heemgames 
weer een spetterende dag neerzetten op de Sportparklaan!  In 
samenwerking met Plexat organiseren wij een jeugdactiviteit die 
al vanaf 9.00 uur van start gaat!  We hebben dit jaar fantastische 
activiteiten zoals een basejump, stormbaan en gigantische 
luchtkussens! Daarnaast zal een DJ de hele dag de beste live muziek 
draaien!  
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom langs! De toegang is helemaal 
gratis! 

KONINGSBBQ 
(14.00-22.00 UUR: WILHELMINAPLEIN)

Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, 
sporten, wandelen, zingen, verbrande neuzen?...
en een goede verkoop op de Vrijmarkt , zal op 
het Wilhelminaplein de mogelijkheid worden 
geboden onder het genot van een hapje en 
een drankje te genieten van de voortreff elijke 
muziek van diverse bands.
Dit moet je gewoon komen zien en horen, wat 
een spektakel.
Voor de kinderen zijn er, onder toezicht 
en begeleiding van de jongeren van de 
Heemgames, 2 springkussens en een overdekte 
panna kooi neergezet, zodat er ook voldoende 
vermaak is terwijl de ouders even kunnen 
bijpraten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

In ’t kort:
Voor wie? Heemsteedse jeugd die zin heeft in een leuke activiteit!
Wanneer? 27 april= Koningsdag
Waar? Parkeerplaats voor Sportplaza
Hoe laat? Van 9.00-15.00 uur
Kosten? Helemaal gratis!
Aanmelding? Niet nodig! Kom lekker langs! 
Voor meer informatie: https://www.facebook.com/
events/729681610416162/
www.Heemgames.nl



PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een 
gezellige Puzzelfi etstocht. Deze prachtige en 
vooral verrassende fi ets tocht door en rond 
het mooie Heemstede wordt al vele jaren 
gemaakt door Arjen Prins van Scouting groep 
Graaf Bernadotte. Locatie: Trapveld SEIN aan 
de Meerweg. De start is vanaf 11.00 uur en 
wij hopen om 15.00 uur de laatste fi ets(st)er  
binnen te zien komen.
Aanmelden dus tussen 11.00 en 13.00 uur. 

VRIJMARKT 
07.0015.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN
De Vrijmarkt  zal plaatsvinden aan de 
Sportparklaan / Javalaan, tussen de Slotlaan en 
de Meer en Boschlaan. 
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt 
op deze markt in de gelegenheid gesteld allerlei 
spulletjes te verkopen. 
Op de Vrijmarkt is het, om de overlast voor 
omwonenden te beperken, in opdracht van de 
Gemeente Heemstede ten strengste verboden 
om elektronisch versterkte muziek ten gehore  
te brengen. In de vergunning is door de 
Gemeente Heemstede alleen toestemming 
verleend voor het maken van niet-versterkte 
en dus alleen akoestische muziek gemaakt in 
amateur verband door kinderen.

Autobezitters: wij vragen u vriendelijk doch zeer 
dringend om tijdens de Vrijmarkt rekening te 
houden met de bewoners aan de Sportparklaan 
en Javalaan en bij het parkeren zo min mogelijk 
overlast te bezorgen. 

Volgt u de aanwijzingen van de vrijwilligers 
op en blijft u alstublieft vriendelijk tegen onze 
vrijwilligers, want zonder hen is de Vrijmarkt 
niet mogelijk. Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie betreff ende de te huren kraampjes 
wordt verspreid via de basisscholen. 

Sportparklaan en omgeving

Raadhuisstraat 103  - Heemstede  
Telefoon 023 - 5286035   www.1steaanleg.nl

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’
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KINDERSPELEN
10.0015.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse 
attracties samengebracht op het trapveldje 
van SEIN aan de Meerweg. Elk jaar wordt 
deze activiteit door de Graaf Bernadotte 
scoutinggroep uitgevoerd. Er zijn springkussens 
en spannende spelletjes die te maken hebben 
met de Scouting. Wie weet vind je het zo leuk 
dat je lid wordt van de Scouting?
Zie ook de advertentie.

Holland
Materieel

Service
Professioneel

materieelverhuur
voor het gehele

bouwtraject

www.hmsverhuur.nl

KONINGSNACHT
Dinsdagavond 26 april vanaf 20.00 uur een spectaculair live optreden in 

Café de 1ste Aanleg van

‘Mainville music company’
Mainville Music company is een heerlijke band die zorgt voor een goede 

sfeer. Het repertoire bestaat uit herkenbare blues en hedendaagse 
muziek met een jazzy geluid. De set list laat zich o.m. inspireren door 

Muddy Waters, Eric Clapton en John Legend. 
De muziek leent zich uitstekend voor muziekcafés en jazzclubs.

Muntenverkoop voor Koningsnacht en dag is al begonnen
in Café de 1ste Aanleg.





Regio - Op zaterdag 23 april 
om 20.15 uur en op zon-
dag 24 april om 14.30 uur en 
20.15 uur is de voorstelling 
‘Ren voor je vrouw!’ in Haar-
lem te zien.
Ren voor je vrouw!  is een 
vertaling van de Engelse 
klucht Run for your wife! 
Een rasechte klucht geschre-
ven door Ray Cooney. Het 
stuk heeft 6 jaar lang onaf-
gebroken voor volle zalen op 
het Londense West End ge-
speeld en zal nu ook in Haar-
lem te zien zijn in het Haar-
lemmerhout Theater op de 
grens van Heemstede en 
Haarlem. 
Ren voor je vrouw gaat over 
taxichauffeur Leo de Wit die 
een dubbelleven leidt.
Door zorgvuldig gebruik te 

maken van een strak werk-
schema met wisselende och-
tend-, middag-, en avond-
diensten, krijgt hij het voor 
elkaar om zowel met zijn 
vrouw Marga de Wit in Haar-
lem-Oost als met zijn andere 
vrouw Tineke  de Wit in Haar-
lem-Noord te leven.  Ech-
ter door een incident belandt 
hij in het ziekenhuis en geeft 

hij bij vergissing op verschil-
lende momenten zijn beide 
adressen in Haarlem op. Dit 
is het begin van vele moei-
lijkheden. Aan zijn boven 
buurman in oost de taak om 
de boel te regelen maar hoe 
lang gaat dit goed? Meer in-
formatie en het reserveren 
van kaarten via:
www.mltheaterproducties.nl.
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‘Ren voor je 
vrouw!’

‘Vrouwen van verzet’, over vrouwen 
in de oorlog en het verzet
Regio - De Letterlievende 
Vereniging J.J. Cremer speelt 
begin mei een aantal malen 
de voorstelling ‘Een eigen 
melodietje’. Het gaat om een 
collage van teksten van Et-
ty Hillesum voor vier spreek-
stemmen, een actrice, dan-
sers en musici van de hand 
van Frits Grimmelikhuizen.

Deze voorstelling is onder-
deel van het project ‘Vrouwen 
van verzet’, waarin de verha-

len verteld worden over vrou-
wen in de oorlog en het ver-
zet. Verhalen zijn van groot 
belang voor het begrijpen 
van onze geschiedenis en 
het overdragen daarvan. Het 
aantal mensen dat de oor-
log heeft meegemaakt wordt 
steeds kleiner.

De voorstellingen zijn op 
dinsdag 3 mei (14.00 en 16.00 
uur) in de Waalse Kerk, Be-
gijnhof 30 te Haarlem. Op 

die locatie tevens op woens-
dag 4 mei (14.00 uur) Ook 
die dag (19.00 uur) in de So-
ciëteit Vereeniging, Zijlweg 1 
te Haarlem. Op vrijdag 6 mei 
(20.00 uur) in de Oude Kerk 
in Spaarndam, Kerkplein 
2. Tot slot op zondag 8 mei 
(10.30 uur) in De Doopsge-
zinde Kerk, Frankestraat 24 
te Haarlem. 

De toegang is gratis, een gift 
wordt op prijs gesteld.

Bloemenpracht uit de Bollenstreek 

Bloemencorso zou graag door 
winkelcentrum willen rijden
Heemstede - Op zaterdag 
23 april rijdt de bloemenstoet 
om 9.30 uur vanaf de Wil-
helminaboulevard in Noord-
wijk naar het centrum Haar-
lem. Ook Heemstede wordt 
jaarlijks aangedaan. Volgens 
planning komt het corso aan 
om 19.50 uur aan bij de He-
renweg - ingang Groenen-
daal. Liefhebbers zijn blij dat 
ook dit jaar weer een mooi 
bloemenevenement op sta-
pel staat.

“Een grote wens is ook om 
door de leukste winkelstraat 
van 2013 (Raadhuisstraat en 
Binnenweg) in Heemstede te 
rijden”, aldus Corsovoorzitter 
Leo van der Zon. “Er zijn wel 
eens gesprekken geweest 
met de ondernemingsvereni-
ging Winkelcentrum Heem-
stede, maar er was helaas 
geen belangstelling.”

Geschiedenis
Het evenement vindt voor de 
69ste keer plaats. “Onlangs 
heb ik het boekje gelezen 
van de allereerste corso en 
dat was in 1948. De aanlei-
ding voor het Bloemencorso 
van de Bollenstreek dateert 
uit 1947. Willem Warmenho-
ven, een amarylliskweker uit 
Hillegom, was de bedenker 
van de allereerste volwassen 
praalwagen in de vorm van 
een walvis. Op een krakke-
mikkig vrachtwagentje werd 
een vorm opgebouwd en met 
hyacinten overdekt. En hoe-
wel het begin zeer eenvou-
dig was, had men de smaak 
meteen te pakken. Hillegom 
nodigde Sassenheim en Lis-
se uit om mee te werken voor 
een groter corso en van het 
één kwam het ander. Een 
klein corso comité werd op-
gericht en de rest is geschie-
denis.” 

Steeds hogere kosten
Van der Zon vertelt verder 
dat de gemeente Haarlem 
de corso nog altijd omarmt, 
maar noodgedwongen moet 
bezuinigen. “Op organisato-
risch gebied heeft Stichting 
Bloemencorso Bollenstreek 

daarom de taken van de ge-
meente Haarlem overgeno-
men.” 
De stichting moet van al-
les bedenken om het corso 
ook in toekomst te garande-
ren zodat de volgende gene-
ratie van dit historische cul-
tuurgoed kan blijven genie-
ten. “Zoals iedereen weet is 
het corso een megagroot en 
gratis toegankelijk evene-
ment voor bewoners in de 
streek en tevens veel buiten-
landse toeristen. Door toe-
name van bezoekersaantal-
len en de veranderde regel- 
en wetgeving op het gebied 
van veiligheid rond een eve-
nement van deze omvang, 
wordt het corso geconfron-
teerd met steeds hogere kos-
ten. Door ‘vriend’ te worden 
kunnen bedrijven hun steun 
betuigen.”

Haarlem
In Haarlem leeft het corso 
mede door het thema ‘Flo-
wers & Fashion’ als nooit te-
voren. Van der Zon vertelt 
enthousiast dat vanaf 18 april 
winkeliers aan de slag gaan 
met het stijlen van hun eta-
lage in het thema. Er zijn di-
verse activiteiten rondom het 
bloemenevenement.
Meer informatie op:
www.bloemencorso-bollen-
streek.nl.
Erwin Brandt

Corsovoorzitter Leo van der Zon (vooraan) en het corso comité 
kijken reikhalzend uit naar de 69e editie van het Bloemencor-
so (Foto Erwin Brandt).

Reumafonds bedankt Heemstede
Heemstede - Het Reuma-
fonds bedankt alle collectan-
ten, comitéleden en bewo-
ners in Heemstede voor hun 
grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 21 t/m 

26 maart is in Heemstede  in 
totaal 6300 euro opgehaald.  
Hiermee levert  Heemstede 
een belangrijke bijdrage aan 
de reumabestrijding in Ne-
derland. Meer weten? Kijkt u 
op www.reumafonds.nl.

Fred Rosenhart speelt in Zandvoort
Regio - Heemstedenaar Fred 
Rosenhart speelt op zon-
dag 1 mei een gratis mati-
neevoorstelling in het Zand-
voorts Museum. De voor-
stelling gaat over de avon-
turen van kleermaker Jop. 
Het belooft een vrolijke voor-
stelling te worden voor jong 
en oud. Een glaasje ran-
ja staat klaar. De inloop is 
14.30 uur en de voorstel-

ling duurt van 15.00 tot 16.00 
uur. U kunt plaatsen reser-
veren via museum@zand-
voort.nl of aan de balie van 
het museum: Swalüestraat 
1 te Zandvoort. Gedurende 
deze voorstelling is het mu-
seum gratis geopend. Dus de 
bezoekers kunnen ook ge-
nieten van de tentoonstelling 
over Frans Molenaar. Zie ook:
www.zandvoortsmuseum.nl.
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Heemstede - De Heem-
steedse Zwem- en Polo Club 
HPC is opgericht op 6 okto-
ber 1916 en dat betekent dat 
de vereniging haar 100-jarig 
bestaan gaat vieren. Alle le-
den en oud-leden mogen de 
datum van 30 oktober 2016 
alvast aankruisen in de agen-
da, want dan gaan er diver-
se festiviteiten plaats vinden. 
Het organisatiecomité, be-
staande uit Greet van de 
Woord, Patricia van der Lin-
den en Marjan Versteeg, 
houdt de lippen nog stevig op 
elkaar over alle plannen en 

laten vooralsnog alleen 
de datum los. De dames 
zijn nu naarstig op zoek 
om de contactgegevens 
van oud-leden te ach-
terhalen en dat doen 
zij vooral via de specia-
le Facebook-pagina 100 
jaar HPC, waar al veel (oud)
leden, bijna dagelijks, aller-
lei foto’s en leuke verhalen 
plaatsen. Mocht u iemand 
kennen die ooit lid is geweest 
van HPC, vraag hen dan voor-
al om hun contactgegevens 
door te geven aan de organi-
satie. Dat kan via het e-mail-

adres 100jaar.hpc@gmail.
com, via het contactformu-
lier op de website www.hp-
cheemstede.nl of per regulie-
re post naar het adres Rijks-
straatweg 3, 2121 AA Ben-
nebroek. Het duurt nog even 
voor het zover is, maar 30 ok-
tober 2016 gaat een hele spe-
ciale en mooie dag worden!

adres 100jaar.hpc@gmail.

HPC Heemstede bestaat                 jaar!

Team jongens van de Jacobaschool wordt 
kampioen schoolvoetbal Heemstede!
Heemstede - De mannen 
van groep 8 van de Jacoba-
school wonnen vorige week 
dinsdag de halve fi nale na 
een spannende strijd tegen 
de Nicolaas Beets school met 
2-0!
In de andere halve fi na-
le had de Beatrixschool een 
nog zwaardere strijd tegen 
de mannen van de Voorweg-
school , ze winnen uiteinde-
lijk na een lange penaltyserie.
Om 18.45 start dan eindelijk 
de fi nale! 
Na een 1-0 achterstand weet 
de Jacobaschool uiteinde-
lijk met 3-1 te winnen. Leuk 
en goed samenspel tussen 
de minder vaak voetballende 
jongens en enkel toppers van 
HFC en RCH uit groep 8 en 
2 invallers uit groep 7. Gewel-
dige prestatie, temeer omdat 

dit voor de Jacobaschool de 
eerste keer van deze eeuw is.
Op naar de volgende ronde 
in de regio competitie.
Succes Berend, Ties, Thijs, 
Niels, Jesse, Claas, Wessel, 

Martijn, Kick, Hidde, Joris, 
Jelle, Nout, Diederick, Pepijn, 
Jan Frans, Timo en Ferdinand 
en natuurlijk ook de coaches 
Wilko van der Meer en Joost 
van der Poel. 

Regiokampioenschappen 4de en 5de divisie:
3 podiumplaatsen voor GSV-meisjes
Heemstede - Zondag 17 
april mochten de oude-
re meisjes van de wedstrijd-
groep hun regiokampioen-
schappen turnen. Vanuit de 
twee voorrondes waren hier 
5 meisjes voor geselecteerd.
In de eerste wedstrijd de 
jeugd 2 meisjes; Marjolein 
Laarhoven en Cindy Lam-
merse. Marjolein is pas sinds 
dit seizoen toegevoegd aan 
de wedstrijdgroep en dus su-
per knap dat ze al tot hier 
gekomen is. En ook hier liet 
ze weer zien dat ze enor-
me sprongen heeft gemaakt 
in haar turncarriere. Ze be-
gon op de vloer met helaas 
een val na de salto, daarna 
een goede overslag over de 
pegasus. Maar pas daarna 
kwam ze hoger in het klas-
sement met een super goe-
de brugoefening (11.60) en 

de hoogste balkscore van al-
lemaal met een 11.40. Hier-
door klom ze naar een 5de 
plaats. Ook bij Cindy ging het 
super goed. Een mooie half 
in half uit bij de pegasus en 
bij de brug de 2 na hoogste 
score van een 12.15. Ook bij 
de balk turnde ze superstrak 
met als beloning een 3 plaats 
op het podium.
In de middag nog 2 juni-
oren. Christa was gebles-

seerd geraakt, waardoor ze 
niet kon deelnemen. Hier-
door waren Mirre van der 
Wal en Eva Dijkstra samen. 
Bij de sprong lukte het Eva 
om er goed hoog overheen 
te komen. Mirre had er meer 
moeite mee, waardoor ze met 
de trampoline ging springen 
en hierdoor een lagere uit-
gangswaarde kreeg. Maar bij 
de brug zaten beide dames 
prima in de oefening en dat 
werd beloond met een 11.80 
voor Eva en een 12.20 voor 
Mirre. Na een prima balk-
oefening van beiden kwamen 
ze in het tussenklassement 
op een 1ste plaats (Mirre) en 
een 3deplaats voor Eva. Mir-
re kon dit vasthouden na een 
supermooie vloeroefening 
en werd hierdoor regiokam-
pioen 5de divisie bij de ju-
nioren.

Regiokampioenschappen D1 en D2

Maia en Emilie door naar
Districtsfi nale op 4 juni
Heemstede - Op zater-
dag 16 april vonden de ver-
volgwedstrijden van de fi na-
le zuid plaats. Waar de vori-
ge wedstrijd 14 meisjes door-
gestroomd zijn, werden de 
groepen weer aangevuld met 
nieuwe concurrenten. De re-
gio strekte van Almere tot 
Texel.
In de eerste wedstrijd turnde 
Vera Knipscheer bij de pupil-
len 1. Zij begon met hele sta-
biele oefeningen op vloer, 
sprong en brug, maar helaas 
viel ze er bij de balk vanaf en 
op dit niveau is dat niet meer 
goed te maken.
In de tweede wedstrijd 4 
meisjes van GSV Heemste-
de. In de D1 bij de pupillen 
2 kwam Kathleen Jansen in 
actie. Ook hier goede oefe-
ningen, stabiel geturnd, maar 
niet bestand tegen het deel-
nemersveld. Bij de pupillen 2 
in de D2 ging het met Maia, 
Fleur en Emilie beter. Bij 
de sprong een fantastische 
overslag van Maia met de 
hoogste score van alle turn-
sters. Bij de balk stond Emi-
lie het standvastigst met een 
13.05. Om de tussenstand 
van een 16de en een 18de 
plek (resp. Maia en Emilie) 

veilig te stellen naar minstens 
een 14de plek, moest er een 
geweldige vloeroefening ge-
turnd worden; en dat deden 
beide meiden. Een 14.80 voor 
Maia en een 14.20 voor Emi-
lie, dus beide meiden door 
naar de districtsfi nale op 4 
juni!
In de derde wedstrijd mocht 
Zoë Goedhart aantreden bij 
de jeugd 1, D2. Haar prach-
tige brugoefening werd be-
loond met een 14.50. Zoë 
turnde ook stabiele oefenin-
gen, maar was er net niet he-
lemaal bij met haar gedach-
ten. Daardoor wat kleine 
schoonheidsfoutjes; het lukte 
haar niet om door te stromen.

HBC G1 - Uitgeest G1   9-2
De balans kan worden opgemaakt
Aan alles komt een eind, 
maar voor boekhouders be-
gint het dan pas. De balans 
moet worden opgemaakt 
waardoor voor iedereen dui-
delijk wordt of het resultaat 
positief is. Om maar met de 
deur in huis te vallen kan die 
vraag met een volmondig 
“ja” beantwoord worden.
HBC G1 balanceert al eni-
ge tijd op het niveau tussen 
de 2e en 3e klasse. Aan het 
begin van het seizoen deelt 
de KNVB HBC G1 in de 2e 
klasse in. Daar worden ook 
best leuke wedstrijden ge-
speeld, en ook puntjes ge-
haald, maar veel te weinig 
voor het linker rijtje. Geluk-
kig bestaat het systeem van 
herindeling na de winter-
stop. Zo wordt de rest van 
het seizoen afgemaakt in de 
3e klasse. Ook daar worden 
leuke wedstrijden gespeeld, 
maar veel meer punten ge-
haald. Weliswaar net te wei-
nig voor het kampioen-
schap, maar de 2e plaats is 
voor HBC G1. Heel positief 

dus. De wekelijkse inves-
teringen op het trainings-
veld leveren daarmee het 
beoogde rendement. Onze 
voorwaartsen zijn daar met 
56 doelpunten, topscorer 
Arjen, debet aan. De credits 
voor het lage aantal goals 
tegen gaan natuurlijk naar 
de laatste linie en de, regel-
matig uitblinkende, keeper 
Sebastiaan. De rol tussen + 
en – is onmiskenbaar voor 
de middenvelders als waar-
devaste aandeelhouders. De 
toezichthouders kijken het 
geheel, slechts licht sturend 
langs de lijn, tevreden aan.

Als het saldo bepaald is dan 
is er nog ruimte voor de lan-
ge termijn planning. Er wor-
den weinig afschrijvingen 
verwacht. Het consolideren 
van een toppositie in de 3e 
klasse is dus geen risico-
volle uitspraak. Met zo een
balans kunnen we met een 
gerust hart naar de beleids-
bepalers.
Leo Holdorp

INGEZONDEN





dollen met elkaar. Nog even 
kind zijn! Het avontuur be-
gint al met zwaaien naar je 
ouders en je komt knikkebol-
lend thuis!
Aanmelden kan bij de recep-
tie van WIJ Heemstede de 
Luifel aan de Herenweg 96 
Heemstede, bellen of mailen 
023-5483847,
plexat@Wijheemstede.nl. 
Voor meer informatie, neem 
contact op met Mike Dood-
eman.

Meer nieuws van Plexat
Op Koningsdag op het par-
keerterrein van Sportpla-
za Groenendaal met veel 
springkussens, voetbal, is 
dat gekke varken er weer en 
de altijd vrolijke vrijwilligers. 
Waar spelen tot 14 uur non 
stop doorgaat tot je ….

Door heel Heemstede wor-
den er straatspeelavonden 
gehouden die beginnen op 
20 mei op het Jan Miense 
Molenaarplein om 18.30 uur 
en doorgaan tot 11 juli op 
veel pleinen en in straten en 
lanen. 
Aanmelden voor de Buiten-
boel van 6 tot 12 jaar kan 
weer op 9 mei vanaf 8.00 uur 
bij WIJ Heemstede aan de 
Herenweg 96. Ieder jaar weer 
een drukte van belang.
Ton van den Brink 

Voor meer nieuws
over Heemstede

én regio

www.heemsteder.nl

Wereldkampioen Nunchaku-do: Hannah Jalink
Heemstede - Heemstede 
telt mee waar het de spor-
tieve topprestaties betreft. 
In het weekend van 19 en 
20 maart werd de in Heem-
stede geboren Hannah Ja-
link in Zwitserland wereld-
kampioen in de vechtsport 
Nunchaku-do. Het gaat om 
een tak van sport die wereld-
wijd door ongeveer 100.000 
mensen wordt beoefend. Het 
is een serieuze bezigheid. Er 
moet veel worden ontzegd 
en hard getraind. De sport 
komt uit het verre oosten. Er 
wordt gestreden met twee 
stokjes met daar tussen-
in een kettinkje of touw, de 
Nuchaku. In Nederland zijn 
de houtenstokjes vervangen 
door exemplaren van kunst-
stof, een zogenaamde safety-
nunchaku. Het is de bedoe-
ling zo handig met de twee 
stokken te manoeuvreren dat 
de tegenstander wordt ge-
raakt, iets wat een perfecte 
coördinatie vergt. Hoewel het 
wapen al eeuwen oud is, is 
de sport nog volop in ontwik-
keling. Er zijn basishandelin-
gen. Met regelmaat worden 
er nieuwe technieken (vor-
men) ontdekt en toegepast. 
Naast het man tegen man 
gevecht (kumite) kent de 
sport Kata (een vast patroon 
zo strak mogelijk uitvoeren) 
Jutsu (realistisch verdedi-
gingen met een nunchaku) 
en Freestyle. In deze laatste 
discipline is Hannah wereld-
kampioen geworden. De at-

leet moet in een zelfbedach-
te, creatieve oefening van 1,5 
tot 3 minuten op muziek la-
ten zien. Om te winnen moet 
je continu je arsenaal aan 
technieken aanvullen, zodat 
je de jury kan blijven verras-
sen. Hannah zelf is een echte 
allrounder, en doet mee aan 
alle drie de wedstrijdfacetten 
van de sport. 
Bij het man tegen man ge-
vecht zijn verschillende vei-
ligheidsmaatregelen geno-
men. Ze dragen  verplicht 
een helm, en zijn slagen in de 
nek verboden. Toch blijft het 
wel een vechtsport. “Ik heb 
wel eens een blauwe plek of 
gekneusde vingers, maar dat 
is niet zo erg”, aldus Hannah. 
Hoe begin je aan zo’n sport?  
“Ik heb vroeger van alles ge-
daan, tennis, hockey, paard-
rijden. Toen mijn broertje 
een sportpas kreeg, keek ik 

daar eens in wat er zoal werd 
aangeboden. Nunchaku-do 
stond in deze gids vermeld, 
en ik had geen idee wat het 
was dus ben ik gewoon een 
proefl es gaan volgen. Toen 
had ik mijn sportbestemming 
gevonden.” Hannah haalde 
al verschillende titels. Als ju-
nior werd ze al derde bij het 
NK bij de dames. Driemaal 
werd ze Europees kampioen 
en nu dus de kroon op haar 
trainingsarbeid: wereldkam-
pioen. In Heemstede rond-
de Hannah het College Ha-
geveld af (2010) en zij stu-
deert momenteel genees-
kunde in Amsterdam, is hier 
ook woonachtig. Ook met 
haar studie is zij al een eind 
op weg, met als doel om zich 
als huisarts te vestigen. Hoe-
wel de sport NOC*NSF-er-
kend is, staat deze nog niet 
geregistreerd als Olympisch. 
Hierdoor komen de fi nanciën 
van een reis naar het buiten-
land voor eigen rekening. De 
volgende kampioenschap-
pen in 2017 zijn in Zuid-Afri-
ka dus dat wordt sparen. 
Voor toernooien en kampi-
oenschappen traint Hannah 
een paar maanden lang, ze-
ven dagen per week. Daar-
na neemt zij gas terug tot 
drie maal per week. Zij geeft 
les op het Universitair Sport-
Centrum van Amsterdam, dat 
verbonden is aan de UvA. Op 
Youtube is Hannah in actie te 
zien tijdens wedstrijden. 
Eric van Westerloo

Zomerkamp helemaal terug 
bij Plexat WIJ Heemstede
Heemstede – Geweldig 
nieuws voor 11- tot 14-jari-
gen die weer op zomerkamp 
kunnen met Plexat. Jonge-
renwerker Mike Doodeman 
heeft een super locatie ge-

vonden in Castricum, aan 
de rand van een bos, hele-
maal alleen voor de kinderen. 
De ogen van Mike begin-
nen te glimmen als hij praat 
over het programma, vooral 

over wat hij niet wil verklap-
pen. Wel over de geschei-
den slaapvertrekken van de 
jongens en de meiden, veel 
sport, spel, avontuur, span-
ning, vrije tijd, veel plezier en 
lekker eten.  Ze gaan zelfs 
aan de slag in de keuken om 
te koken voor de vrijwilligers 
en de vaste krachten. Mike 
is blij met de nieuwe mede-
werkster Lies Leen die sinds 
1 april hem assisteert. Gaat 
goed! In Castricum gaan ze 
met 8 vrijwilligers en mini-
maal 21 kinderen, mogen er 
ook 36 worden, een week te-
gemoet waarin ze de kinde-
ren zien groeien in de groep 
tot “volwassen” pubers. De 
elfjarigen hebben net de ba-
sisschool verlaten en je ver-
baast je ieder jaar weer hoe 
snel die groepsvorming tot 
stand komt. Dat wordt daar 
één grote groep. Mike ziet 
ze soms jaren later nog wel 
eens voorbij komen achter 
een kinderwagen of zo. Al-
tijd komt dan dat geweldi-
ge kamp weer boven, waar 
ze vrienden voor het leven 
gemaakt hebben. Een week 
zonder school, ouders, in een 
veilige omgeving, spelen en 

Bloemenvelden 
Een paar dagen geleden adviseerde een Nederlandse 
vriend mij om met mijn familie naar de fl ower-velden in de-
ze regio te gaan, beroemd in Nederland en bezocht door 
toeristen rond deze tijd van het jaar.
Ik was niet verbaasd dat tientallen toeristen daar foto’s
namen. Wat mij verraste was de manier waarop de tulpen 
zijn geplant, gerangschikt in felgekleurde rijen. Het geeft 
ons hoop. Voordat ik naar Nederland kwam had ik wel eens 
foto’s gezien hiervan, via internet, of aan de muur of als 
screensaver. Maar deze foto’s werden nu realiteit.
Bloemen in rijen: voor mij weerspiegelen ze de creativi-
teit en de organisatie van de Nederlandse telers. Ook in het
algemeen; ze tonen de levensstijl van de Nederlanders.
Alles zorgvuldig gestructureerd en gereguleerd, maar cre-
atief rekeninghoudend met esthetiek in elk detail, in het
bijzonder in het uiterlijk van de huizen en hun tuinen, de 
straten en de scholen.
Ook vind ik deze organisatie terug in wijken en straten,
althans degenen die ik heb gezien of bezocht.
Daarnaast zie ik die gestructureerdheid terug in het ver-
keer, de manier waarop mensen omgaan met bijvoorbeeld 
openbare nutsbedrijven, maar zie ook een dergelijke geor-
ganiseerdheid op markten in de presentatie van goederen. 
Auto’s netjes geparkeerd...
In Syrië en vele andere landen in die regio zal je nooit iets 
vergelijkbaars tegenkomen. Zelfs in goedgeorganiseerde 
wijken is het niet gemakkelijk om een adres dat u zoekt te 
vinden, tenzij je een ‘landmark’ weet (kerk, bekende winkel, 
moskee, school).
U kunt een veld van bloe-
men, geplant in een derge-
lijke georganiseerde ma-
nier met kleuren geleid in 
banen niet vinden.
Dank aan alle Nederland-
se telers die via de prach-
tige bloemen een are ‘hu-
man touch’ brengen.

Khaled sara
editor22010@hotmail.
com

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

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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‘Bienvenue’ in de Pinksterkerk
Heemstede - Op zaterdag 
23 april geeft het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede haar 
jaarlijkse voorjaarsconcert.
Het thema is Frankrijk. Door 
het orkest worden verschil-
lende Franse nummers ge-
speeld zoals; Les Champs 
Elysées, Dance Macabre, 
Nathalie en A tribute to Yves 

Montand. Dit alles wordt af-
gewisseld door optredens 
van verschillende ensembles 
die vanuit het orkest zijn sa-
mengesteld. Een zeer gevari-
eerd programma dus en ze-
ker een bezoek waard.
Het concert wordt gehouden 
op zaterdag 23 april 2016 
in de Pinksterkerk aan de 

Camplaan 18 te Heemstede.
De zaal is open vanaf 19.30 
uur en de aanvang van het 
concert is 20.00 uur. 
Toegangskaarten zijn à 10,- 
euro (incl. drankje) te verkrij-
gen aan de zaal.
Er zijn enkele vacatures, dus 
altijd al gedacht: ik wil weer 
eens muziek gaan maken, 
kom dan zeker langs of kijk 
op www.sbo-heemstede.nl.

Nieuwe trainer VEW-selectie
Heemstede - Zoals al enge 
tijd bekend is verlaat Kampi-
oenstrainer Sjoerd Hamann 
aan het einde van het sei-
zoen VEW. Het bestuur van 
VEW is blij overeenstemming 
te hebben bereikt met een 
nieuwe trainer voor volgend 
seizoen. Zijn naam is André 
Markus. De VEW aanstel-
lingscommissie die door het 
bestuur was ingesteld was 
unaniem in zijn besluit. De 
commissie stond onder lei-
ding van Willem Pannekoek 
(oud voorzitter) en bestond 
verder uit Arnold Mettes (as-
sistent trainer/coach), Maar-
ten Veenhof (lid bestuur), 
David Straetemans (speler 
VEW 1), Tom Enthoven (Spe-
ler VEW 2) en Jeroen Velte-
naar (Speler VEW 1). André 
Markus is 47 jaar, zijn beroep 
is kok, woont in Lisserbroek 
samen met zijn vriendin en 
kinderen. Naast dat hij zelf 
tot zijn 35e jaar in de selec-
ties van vvKagia, Ter-Leede 
en svDios heeft gevoetbald, 
heeft hij een zeer ruime erva-
ring als trainer. Zo trainde hij 

de A-, B-, C en E-junioren bij 
vv Kagia en SMS en was hij 
jeugdhoofdtrainer bij sv Dios. 
Daarna werd hij assistent-
trainer van de zaterdagselec-
tie in Aalsmeer. Ook was hij 
werkzaam als assistent-trai-
ner van de zondagselectie bij 
FC Lisse, waar hij ook trainer 
van de Zaterdag-2 en selec-
tie onder 23 was. Zijn loop-
baan vervolgde hij als as-
sistent-trainer bij Haarlem-
Kennemerland en als hoofd-
trainer van  SVOW. Zijn hui-
dige functie is hoofdtrainer 
en technisch coördinator bij 
svWVC, de fusieclub van Alk-
mania en SVOW. 
Het bestuur van VEW wenst 
André komend seizoen suc-
ces toe in zijn nieuwe functie 
als trainer van VEW dat vol-
gend jaar in de derde klas-
se zaterdag gaat uitkomen.  
VEW speelt komende zater-
dag overigens thuis tegen sv 
Hoofddorp en probeert, vier 
wedstrijden voor het einde 
van de competitie, zijn onge-
slagen status dan te behou-
den. Aanvang 14.30 uur.  

RCH-Pinguïns opnieuw 
ontevreden over puntendeling
Heemstede - Vorig seizoen, 
eveneens in de 2e speelron-
de, verloor RCH 2 x van Euro 
Stars. In dat licht bezien zou 
tevredenheid op zijn plaats 
zijn, maar het tegendeel 
was waar. Een beroerde 6e 
inning in de openingswed-
strijd deed een 2-0 voor-
sprong omslaan in een 5-2 
achterstand, die niet meer 
goedgemaakt kon worden. 
De 16-10 revanche op zon-
dag was nauwelijks een 
pleister op de wonde.

Het begon allemaal zo mooi 
in Capelle a/d IJssel. In de 2e 
inning kamen Ferd van Ste-
kelenburg en Koen Werk-
man met 4 wijd op de hon-
ken, waarna een OSS van 
Rick Nansink en een OSv9 
van Jimmy de Jong voor de 
0-1 zorgden. En in de 5e in-
ning werd het 0-2 na een 
veldfout op een klap van Rick 
Nansink, een doorgeschoten 
bal en een honkslag van Da-
ve Veerman. Dion Steyl was 
met 9-1-0-1 na 5 innings 
nog geen moment in de pro-
blemen geweest, maar in de 
6e Capelse slagbeurt kwam 
de ommekeer. Na een stoot-
slag en 2 infield hits met 
close calls, die alle in het na-
deel van RCH uitvielen, wa-
ren de honken bij nul nullen 
vol, waarna een veldfout en 2 
honkslagen de Stars op een 
5-2 voorsprong zetten. Op 
reliever Al Morales kon de 

thuisploeg nog naar 6-2 uit-
lopen, maar in de slotinning 
kon de Racing nog wat te-
rugdoen, toen de moegestre-
den Capelse heuvelverdedi-
ger Jan Evertse runs moest 
toestaan van Ferd van Ste-
kelenburg en Koen Werkman 
op een honkslag van Rick 
Nansink, een grounder van 
Roland Laurens en een OSv7 
van Daan Groenewoud: 6-4.

Het thuisduel in Heemstede 
was niet hoogstaand, maar 
wel vermakelijk. RCH kwam 
in de 2e inning op een 4-1 
achterstand, toen starter Hyl-
ke van Viersen niet alleen 
2 x 4 wijd en 2 honkslagen 
moest toestaan, maar ook 
nog eens 3 x door zijn infield 
in de steek werd gelaten. 
Toen midreliever Lars Broer-
sen na 2 2/3 innings de heu-
vel verliet, was een inmid-
dels tot 4-7 opgelopen ach-
terstand omgezet in een 14-
8 voorsprong, waarna hij met 
2 honken bezet en 1 man uit 
de verdediging over deed 
aan Mike Ruitenburg. Bei-
de teams scoorden nog 2 x, 
waarmee de 16-10 eindstand 
verklaard is. 

Zaterdag om 14.30 uur de 
thuiswedstrijd tegen het uit 
de Hoofdklasse gedegra-
deerde Hawks. 
Ook de return, zondag in 
Dordrecht vangt aan om 
14.30 uur. 

30+ Koningsfeest Swingsteesjun @ 
Landgoed Groenendaal
Heemstede - Op Konings-
avond, dinsdag 26 april, or-
ganiseert Swingsteesjun een 
bruisend 30+ Disco & Dance 
Koningsfeest in het chique 
monumentale Landgoed 
Groenendaal, Groenendaal 
3 te Heemstede. Aanvang is 
20.30 uur, tot 2.00 uur. Dit 
Oranjebal is een avond stijlvol 
maar ongedwongen genieten 
voor ‘the friendly 30up’.
Ga uit je dak midden in het 
Groenendaalse bos. Er zijn 
twee feestzalen en een paar 
fraaie lounge area’s. Dj Rob 
Roest (voorheen Bob’s Sa-

loon) draait een swingende 
mix van 70s, 80s en 90s dis-
co classics in de Van Lennep-
zaal. De Verweyzaal staat bol 
van de Dance & House. DJ 
Wally de Lux draait hier de 
beste beats van de 90s tot 
nu. Geniet ook van de free 
snacks, zoutjes en eerste klas 
wijnen in deze prachtige am-
biance. Dresscode is casual 
chique met oranje en rood/
wit/blauw accenten.
Tickets kosten 16,50 euro en 
zijn te verkrijgen via www.
swingsteesjun.nl en bij voor-
verkoopadressen in Heem-

stede, Haarlem, Bloemendaal 
en Hoofddorp.
Een deurticket kost 20,-.

Meer informatie over het 
Swingsteesjun Koningsfeest 
is te vinden op:
www.swingsteesjun.nl.
Je kunt ook bellen met orga-
nisator William Appelman ,op 
06-18938260.

KNA eerste en laatste korps bij bloemencorso
Heemstede - Het Bloemen-
corso zal zaterdag aanstaan-
de in de vroege avond weer 
door  Bennebroek en Heem-
stede naar Haarlem trekken.
Van de 69 maal dat het corso 
plaats heeft gevonden heeft 
het lokale muziekkorps van 
Bennebroek en omliggende 
dorpen de meeste keren in 
de bonte stoet  meegemar-
cheerd, maar misschien doet 
het 114 jaar oude KNA het dit 
jaar wel voor het laatst.
Door het stijgen van de ge-
middelde leeftijd bij de mar-
ching-band heeft men sinds 
enkele jaren besloten niet 
meer in Hillegom te starten 
en de bijna 10 kilometer tot 
het einde te musiceren, maar 
alleen in te schrijven voor de 
laatste etappe: Heemstede-
Haarlem.
Om toch voor ‘eigen’ publiek 
te spelen marcheert de band 
tegen 19.00 uur voor het offi-

ciële corso uit over de Rijks-
straatweg in Bennebroek. 
Daarna spoeden de musici 
en  majorettes zich naar de 
Kerklaan in Heemstede om 
daar later op de avond offi-
cieel het corso in te stappen.
KNA zal als laatste muziek-
korps van het corso Haarlem 
binnen marcheren.

Intussen heeft KNA er een 
ander orkest bij gekregen. De 
bigband van KNA ‘Triple B’ is 
inmiddels het hoofdorkest 
van de vereniging geworden. 
Het zou zomaar kunnen dat 
zij bij het volgend corso de 
show stelen en het marche-
ren overgelaten wordt aan 
andere korpsen.
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Activiteiten
Donderdag 28 april Spel-
avond van fi losofi espel 
‘Nomizo’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.
Info: 023 5282472, 20.00 
uur. Met uitleg. Toegang; 
5,-. Reserveren gewenst: 
023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Evenementen/feesten
Zaterdag 23 april Van 
9.30–16.30 uur Auto- show 
in centrum van Heemstede. 
Diverse dealers tonen hun 
merken. Voor jong en oud 
is wat te doen. Ook muziek 
van de Dixieland Cracker-
jacks. 

Dinsdag 26 april Swing-
steesjun: 30+ Disco & 
Dance Koningsfeest op 
Landgoed Groenendaal, 
Heemstede (2 dj areas), 
aanvang 20.30 uur. Kaart-
verkoop via:
www.swingsteesjun.nl,
v.a. 16,50 euro.
Meer info: William Appel-
man, 06-18938260. Face-
book.com/swingsteesjun

Woensdag 27 april
Koningsdag Heemstede.
Diverse plaatsen in de ge-
meente leuke activiteiten 
voor jong en oud.
Zie het programma in de-
ze krant.

Film
Vrijdag 22 april Cultu-
rele avond bij Allian-
ce Française met de fi lm
‘Milou en mai’. Nederlands 
ondertiteld.
Regie: Louis Malle. 19.30 
uur. Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.
Cursisten en vrienden gra-
tis; anders 8,- euro toe-
gang.

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

Donderdag 21 april Vanaf 
19.45 uur avond van Vrien-

den van de Cruquius in 
het gelijknamige Museum, 
Cruquiusdijk 27 Cruquius.
Jaarvergadering en le-
zing ‘Overstromingen in 
het Zuiderzeegebied’. Gra-
tis toegang. Met koffi e en 
drankje.

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

Muziek
Zaterdag 23 april Voor-
jaarsconcert ‘Bienvenue’ 
Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, Pinksterkerk 
te Heemstede. V.a 19.30 
uur. Informatie:
www.sbo-heemstede.nl.
 
Zondag 24 april Huiscon-
cert Vrienden van het Lied 
met sopraan Hanneke de 
Wit. Vanaf 14.30 uur.
Niet-leden betalen 17,50 
euro. Incl programma/mu-
ziekteksten en consump-
ties.

Tentoonstellingen
T/m 27 mei Dubbelten-
toonstelling ‘Heemsteed-
se kunstenaars in beeld’ in 
Raadhuis van Heemstede.
Inger Loopstra fotografeer-
de 14 kunstenaars.
Op werkdagen 8.30-17.00 
uur. Vrijdag tot 13.00 uur. 
Gratis toegang.

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

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

AgendAAgendA
Ook historische grenspaal beklad
Verfklodders op eeuwenoude eiken en beuken
Vogelenzang/Heemstede 
- In het bos bij buitenplaats 
Leyduin zijn op allerlei plek-
ken met een spuitbus ro-
de pijlen geverfd. Op palen, 
laanbomen en dikke eeuwen-
oude eiken en beuken staan 
verfklodders. Ook een histo-
rische grenspaal van natuur-
steen is beklad. Het lijkt er op 
alsof iemand een wandelrou-
te heeft willen uitzetten. De 
boswachters en bezoekers 
zijn zeer verbaasd dat deze 
persoon daar verf voor heeft 

gebruikt in dit fraaie natuur-
gebied. “Er worden in het 
bos wel vaker wandelroutes 
of puzzeltochten uitgezet”, 
zegt boswachter Jeroen En-
gelhart, “maar in overleg met 
de boswachters worden hier-
voor materialen gebruikt die 
na afl oop weer opgeruimd 
kunnen worden. Nu kost 
schoonmaken van deze 50(!) 
plekken veel tijd en werk, als 
het al lukt.”

Zoveel leuks te beleven
Senior boswachter Lothar 
Valentijn kan zijn boosheid 
nauwelijks onderdrukken als 
hij zegt: “Doordat er met een 
spuitbus verf is gespoten, zijn 
er eigenlijk vernielingen aan-
gericht. Naast dat het ontsie-
rend staat, is het gebruik van 
verf ook slecht voor de ge-
zondheid van de bomen. De 
eeuwenoude grenspaal moet 
nu wellicht gerestaureerd 
worden om de verfsporen te 
verwijderen. Kost handen vol 
geld waarmee je leukere din-
gen kunt doen.” Hij bedoelt 
daar eigenlijk mee dat ze juist 
zo goed bezig zijn op Ley-
duin, Vinkenduin en Woest-

duin. Het Juffershuis wordt 
helemaal opgeknapt, dat is 
voor de organisatie een me-
gaklus. Er zijn diverse wan-
delroutes uitgezet, de Belve-
dère is gerestaureerd en 
weer toegankelijk. De moes-
tuin van Leyduin zorgde eeu-
wenlang voor groenten, fruit 
en bloemen en wordt nu door 
de Stichting de Nieuwe Ak-
ker gebruikt voor het kwe-
ken van groenten en fruit 
waar veel particulieren ple-
zier aan beleven. Je kan nu 
ook Leyduin ontdekken met 
een mobiele game ‘Sabota-
ge op Leyduin’. Een spel dat 
door iedereen van 6 tot 12 
jaar te spelen is. Met de Bui-
tenplaats Mobiel maakt men 
op een spannende en verha-
lende manier kennis met het 
gebied. Veel leuker dan bo-
men bekladden.

Eigenaar Landschap Noord-
Holland verzoekt iedereen 
met ideeën voor recreatieve 
activiteiten in het bos, con-
tact op te nemen met de bos-
wachters die werken vanuit 
het Koetshuis van Leyduin.
Ton van den Brink

Jaarvergadering ‘Vrienden van de Cruquius’
Lezing ‘Overstromingen in het Zuiderzeegebied’
Regio – Vereniging Vrienden 
van de Cruquius houdt haar 
jaarvergadering op donder-
dag 21 april, om 20.00 uur.
Na een korte vergadering 
volgt na de pauze een inte-
ressante lezing met presen-
tatie door de heer Henk Prun-
tel  - wetenschappelijk on-
derzoeker  geschiedenis Fle-
voland -  met als titel ‘Over-
stromingen in het Zuiderzee-
gebied’. Tijdens dit actuele 
onderwerp zal ook zeker de 

bijna weer vergeten ‘Waters-
noodramp van 1916’ aan de 
orde komen. Deze ramp was 
uiteindelijk reden om de Zui-
derzee in 1932 af te sluiten 
door de Afsluitdijk. De daar-
aan ten grondslag liggende 
Zuiderzeeplannen van Ir. Lely 
zullen ook de revue passeren.
Deze avond is gratis toegan-
kelijk voor een ieder die geïn-
teresseerd is in geschiedenis 
en met name in die van het 
waterbeheer in Nederland.

Tevens is het meteen een 
mooie gelegenheid om het 
voormalige Stoomgemaal ‘de 
Cruquius’ (weer)  eens van 
binnen te zien.
U bent van harte welkom 
vanaf  19.45 uur in de ver-
warmde Waterschapszaal 
van het museum.
Vooraf is er een kopje kof-
fi e of thee en na afl oop een 
drankje.
Het adres: Cruquiusdijk 27, 
Cruquius.

Regio - Leren zeilen & wind-
surfen kan iedereen, jong of 
oud. Dat is de centrale bood-
schap tijdens de HISWA Na-
tionale Zeildag. Iedereen kan 
die dag kennismaken met de 
watersport en ontdekken hoe 
leuk het op het water is. Met 
name gezinnen die in de mei-
vakantie een dagje erop uit 
willen, zijn uitgenodigd voor 
een bezoek aan één van de 
deelnemende zeilscholen. 
Op zaterdag 30 april kun je 
bij Zeilschool Aalsmeer te-
recht voor een gratis intro-
ductieles zeilen of windsur-
fen van 13.30-15 uur of van 

15.45-17.15 uur onder leiding 
van een ervaren instructeur. 
De lesgroepen worden naar 
leeftijden ingedeeld al van-
af 7 jaar en ook speciaal voor 
volwassenen! Vooraf aanmel-
den is wel noodzakelijk:

www.zeilschoolaalsmeer.nl.
Ouders kunnen ook in een 
luxe sloep stappen die langs 
de lesgroepen vaart.
Graag tot 30 april bij Zeil-
school Aalsmeer! Tel. 0297-
320122.

Gratis zeilen en windsurfen 
bij Zeilschool Aalsmeer
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 april 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag
Vanwege Koningsdag op woensdag 27 april is er geen weekmarkt op de Valkenburglaan. 
Op woensdag 4 mei bent u weer van harte welkom op de markt.

Volg ons via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving
- Positief opvoeden workshop

Tentoonstellingen Raadhuis Heemstede
Dubbeltentoonstelling ‘Heemsteedse 
kunstenaars in beeld’ 
Van 13 april tot 27 mei wordt in de Burgerzaal 
de dubbeltentoonstelling gehouden van 
fotograaf Inger Loopstra met veertien, in hun 
atelier, gefotografeerde kunstenaars. Getoond 
worden foto’s uit haar boek ‘Werk in uitvoering, 

Heemsteedse kunstenaars in beeld’, en het werk van 
de beeldend kunstenaar.

Tentoonstelling Letty Hesselink
In de Publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Tentoonstelling Henriëtte Hackenberg
In de Publiekshal is in de maanden maart en april 
werk te zien van Henriëtte Hackenberg. Haar werk 
wordt vaak omschreven als “organisch”. Zij vindt 
veel van haar inspiratie in natuurlijke vormen die 
voorkomen in haar fantasie en in haar leven om 
haar heen. Henriëtte hoopt dat haar werk mensen 
zal raken en inspireren op hun reis.
 
Tijdens de openingstijden van het Raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Vanaf vrijdag 22 april kunnen inwoners van de 
gemeente Heemstede aan de publieksbalie van het 
raadhuis een gratis zakje bijvriendelijk bloemenzaad 
ontvangen. De gemeente steunt hiermee het 
initiatief van imker Pim Lemmers om particulieren te 
stimuleren ‘bijvriendelijk’ te gaan tuinieren. 
Kijk voor meer informatie over deze actie op 
www.heemstede.nl > Wonen >Leefbaarheid > 
Bijenactie. De actie duurt zolang de voorraad strekt.

Zaaien doet zoemen

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 29 april 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 29 april
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achter Heemsteedse Dreef 36-56 en achter 

Havenstraat 43-63, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 36789, ontvangen 
1 april 2016

- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 37065, ontvangen 5 april 2016

- Cloosterlaan 12, het plaatsen van een 
fietsenberging, wabonummer 37211, ontvangen 
6 april 2016

- Strawinskylaan 24, plaatsen veranda, 
wabonummer 37571, ontvangen 7 april 2016

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7D, brandveilig gebruik voor het pand 

Salem van SEIN, wabonummer 37263, ontvangen 
5 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 34903, verzonden 15 april 2016

- Anton Mauvestraat 1, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 36369, 

 verzonden 15 april 2016
- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 37065, verzonden 15 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. De 
interactieve workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken. Tijdens deze workshop stel je grenzen en 

leer je kinderen om op een positieve manier mee 
te werken. Ouders worden aan het denken gezet 
over de eigen manier van opvoeden en maken 
een opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan 
worden gebracht. Interesse? Inschrijven (maximaal 
12 deelnemers) kan via www.cjgheemstede.nl bij 
themabijeenkomsten en cursussen. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. 

Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl.

Nieuwe regelgeving
Subsidieverordeningen
Op 24 maart 2016 heeft de raad de volgende 
verordeningen vastgesteld:
- De Algemene subsidieverordening Heemstede 

2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

amateuristische kunstbeoefening 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

peuterspeelzaalwerk 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

scouting 2016, 
- De Bijzondere verordening structurele subsidies 

sport 2016,
- De Bijzondere verordening investeringssubsidies 

Heemstede 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

sportstimulering 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

archeologie 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

ouderbonden 2016, 
- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 

burgerinitiatieven Wmo 2016,

- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 
gemeentelijke monumenten 2016, 

- De Bijzondere verordening incidentele subsidies 
toegankelijkheid 2016.

Hiermee komen de volgende verordeningen te 
vervallen:
- Algemene subsidieverordening Heemstede 2009,
- Verordening amateuristische kunstbeoefening 

2009,
- Verordening peuterwerk Heemstede 2015,
- Deelverordening scouting (2000),
- Deelverordening sport (en recreatie 2000),
- Verordening investeringssubsidies sport en 

scouting 2009,
- Verordening incidentele subsidies 

sportstimulering 2010,
- Verordening incidentele subsidies archeologie 

2012,
- Verordening incidentele subsidies 

ouderenbonden,
- Verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013,

- Subsidieverordening gemeentelijke 
monumenten 2008.

Tevens heeft de raad op 24 maart 2016 de volgende 
verordeningen ingetrokken:
- De Verordening (structurele subsidies) 

vormingswerk 2009, 
- De Deelverordening belangenbehartiging en 

sociaal-culturele en recreatieve activiteiten 
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. 

Bomenkaart Heemstede 2016
Op 29 maart 2016 heeft het college de Bomenkaart 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt de 
Bomenkaart Heemstede, vastgesteld op 31 maart 
2015, te vervallen.

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmakingen van genoemde 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 12 april 2016, de heer Mohamed Ismail 
Mohamed Mahmoud, geboren op 01-12-1980, 
Binnenweg 31

- Per 12 april 2016, de heer Ahmad Nizamaddin 
Mohammad, geboren op 02-07-1994, 

 Res Novaplein 41A

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



Heemstede - Op 14 en 15 april is het seizoen bij Kom In 
Mijn Tuin weer geopend!
Kom in mijn tuin heeft als doel kinderen, ouders en groot-
ouders te onderrichten over de natuur, gezonde voeding 
en moestuinieren. Ieder jaar kunnen kinderen en ou-
ders/grootouders zich opgeven om een seizoen lang (van 
april tot en met september) in het Groenendaalse Bos te 
moestuinieren op een vaste middag in de week. Dit ge-
beurt onder leiding van vrijwilligers van de stichting. Kom 
in mijn tuin is gevestigd in het Groenendaalse Bos, in-
gang aan de Herenweg tegenover het Manpad.
Op donderdagmiddag vorige week is gestart met de kin-
dertuinen en de generatietuinen. Het was weer een druk-
te van belang en waren veel enthousiaste kinderen (en 
ouders). Na uitleg gingen de kinderen zelf aan de slag, 
soms met hulp van een vrijwilliger.  Eerst schoffelen, 
daarna bemesten en vervolgens het leukste: Planten! De  
Aardappelen, uien en tuinbonen zitten weer in de grond. 
Nu maar wachten wat er opkomt!
(www.kominmijntuin.com)

Kindertuinen en
Generatietuinen weer van start

Kom In Mijn Tuin (KIMT)Groen licht voor renovatie Johan Wagenaarlaan
Heemstede - De gemeen-
teraad moet nog er de laat-
ste klap op geven, maar in de 
commissie Ruimte van afge-
lopen week gingen de partij-
en akkoord: De Johan Wage-
naarlaan gaat op de schop.
Het wegdek wordt ver-
nieuwd, ook de verlich-
ting. Er komt ledverlichting 
in het wegdek en geleidete-
gels voor slechtzienden bij de 
oversteekplaatsen.
Bij de kruisingen wordt het 
talud verhoogd. Lichtmasten 
worden lager uitgevoerd zo-
dat de armaturen niet in de 
boombladeren zitten maar 
er zoveel mogelijk onder. 
Het groen wordt aangepakt, 
er komt rood asfalt voor de 
fietspaden en ook de stoe-
pen worden opnieuw bete-
geld. Tien bewoners van de 
laan hebben een reactie ge-
geven op de plannen. Deze 
reacties deze zijn nu in het 
plan verwerkt.
De commissie deed een drin-
gend beroep om de bomen te 
behouden. Op één plaats na-

bij nr. 29 zou er mogelijk een 
boom moeten verdwijnen. De 
wethouder zegde toe dat zij 
opnieuw laat bekijken of er 
op die plaats nog iets ge-
schoven kan worden. Er werd 
nog een aanvullend krediet 
gevraagd van 100.000 euro 
om alle nu gepresenteerde 
plannen te kunnen uitvoeren. 
Hier stemde de commissie 
ook mee in. De weg blijft ook 

na renovatie een 50 km weg. 
Het is een doorgaande rou-
te. Er heerst daarom een an-
der snelheidsregime dan in 
woonwijken. Het werk wordt 
tussen half juli en medio sep-
tember uitgevoerd. Bestem-
mingsverkeer wordt gefaci-
liteerd. Het doorgaande ver-
keer wordt omgeleid via de 
Dreef - Cesar Francklaan.
Eric van Westerloo

Speel het 
Filosofiespel
Heemstede - Op donderdag 
28 april is er een spelavond 
van het filosofiespel ‘Nomi-
zo’ om 20.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. April is de 
maand van de filosofie en ter 
gelegenheid hiervan schreef 

Paul Scheffer ‘De vrijheid van 
de grens’, het essay dat 4,95 
kost. Tevens verscheen offi-
cieel het filosofiespel Nomi-
zo van de Haarlemse Marlies 
Visser en Manon Duintjer. 
Zie www.nomizo.nl.

Nomizo daagt je uit om na te 
denken en te filosoferen. Het 
spel zorgt voor interessan-
te en vaak hilarische filosofi-

sche gesprekken. En ook het 
toeval speelt een belangrij-
ke rol. Geschikt voor mensen 
van 14 tot 104 jaar! Speel dit 
spel mee onder leiding van 
makers Manon Duintjer en 
Marlies Visser. Zij zullen een 
en ander inleiden en uitleg 
geven over de regels. Daar-
na gaat u in groepjes spelen.
Toegang is 5,- euro; reserve-
ren via 023-5282472.

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’.

Melding verwijdering gemeentelijke boom
Te verwijderen gemeentelijke boom naast Willem 
Pijperlaan 1:
- 1 leylandcipres

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 

023- 548 57 78. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.
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