
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl19 april 2017

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

In de week van 
Koningsdag

De Heemsteder 
voor één keer 

op vrijdag
Heemstede – In de week 
van Koningsdag verschijnt 
de Heemsteder op vrij-
dag 28 april. Door extreme 
drukte bij de uitgever en 
drukkerij kan de krant in 
die week niet op woens-
dag worden verspreid.
De deadline van de krant 
blijft gewoon op dinsdag 
12.00 uur. Dus voor kopij-
schrijvers en adverteer-
ders verandert de uiter-
ste aanleverdag en tijdstip 
niet. Wel dus de dag van 
verspreiding: vrijdag 28 
april in plaats van woens-
dag 26 april.

Informatie: 023-8200170.
In deze krant vindt u alle 
aankondigingen voor Ko-
ningsdag in Heemstede.

Heemsteeds zwembad ontvangt 
de miljoenste bezoeker
Heemstede - In de zeven-
eneenhalf jaar dat SportPla-
za het zwembad beheert, zijn 
één miljoen zwemmers de 
kassa gepasseerd. Dat is nog 
exclusief de sportzwemmers 
van HPC en de leerlingen bij 
het schoolzwemmen. In 2010 
werden er 60.000 bezoekers 
geteld. In 2016 waren dat er 
al 160.000. Een knap resul-
taat van manager Marcel de 
Roo en zijn team. Hij is dan 
ook trots dat hij donderdag-
middag 13 april de miljoen-
ste bezoeker in het zonnetje 
mocht zetten. Fienne de Meel 
was het die nietsvermoedend 
met de ereprijs aan de haal 
ging. Zij mag een jaar lang 
gratis zwemmen. Omdat zij 
nog geen diploma heeft zijn 
ook de lessen een jaar lang 
gratis. Hoe kwam men tot de 
bepaling van de winnaar? De 
afgelopen weken konden be-
zoekers bij binnenkomst zich 
via een bon melden. Eind vo-
rige maand zijn alle ingele-
verde bonnetjes uit de stem-
bus gekomen. Toen de sta-
pel bonnen op tafel lag en 
gehusseld waren werden de 
winnaars getrokken. Om de 
eerlijkheid van de verkie-
zing aan te tonen is het pro-
ces op film vastgelegd. Eén 
prijs vond de directie wat 
weinig, zodat ook een num-
mer twee, drie en vier werd 
getrokken. Zo mochten ook 
Frieda ten Hove, Max Davis 

en mevrouw Sitvast een prijs 
in ontvangst nemen. Zij mo-
gen respectievelijk een half-
jaar, drie maanden en een 
maand gratis zwemmen, in-
clusief lessen als die gewenst 
zijn. De dames en heren van 
SportPlaza doen er alles aan 
om kwaliteit te leveren. “Het 
moet schoon zijn, activiteiten 
aan de lopende band organi-
seren, gastvrijheid en vrien-

delijkheid naar onze bezoe-
kers, dat is onze kracht”, vat 
De Roo zijn missie samen. 
“Wij werken er als team hard 
aan om het onze bezoekers 
zo gastvrij en plezierig mo-
gelijk te maken. Zij zijn daar-
in zeker geslaagd, gezien de 
gestage groei van het aantal 
bezoekers. Op de naar twee 
miljoenste!
Eric van Westerloo

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Chauffeur verlaat plek ongeval
Heemstede - Een automo-
bilist is er in de nacht van 
maandag 17 op dinsdag 18 

Foto: Michel van Bergen

april vandoor gegaan nadat 
hij van de Herenweg was ge-
raakt. Het ongeval gebeurde 

even na half een. De bestuur-
der kwam vanuit de richting 
Bennebroek, reed een boom 
omver en kwam gedraaid op 
de weg tot stilstand.

Na het ongeval ging de 
chauffeur er vandoor. Er is in 
de omgeving gezocht naar de 
bestuurder, doch: tevergeefs. 
De brandweer heeft de half 
afgebroken stam wegge-
haald. De politie is een on-
derzoek gestart naar de be-
stuurder van de wagen.
De wagen is later in de nacht 
door een bergingsbedrijf op-
gehaald. De Herenweg was 
tijdens de bergingswerk-
zaamheden tijdelijk gestremd 
voor alle verkeer.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Heemstede - Vluchtelin-
gen in Zuid-Kennemer-
land worden bij het beha-
len van hun inburgerings-
examen begeleid door een 
taalcoach. In Haarlem en 
Heemstede zijn er mo-
menteel zo’n 260 taalcoa-
ches actief, en er is blij-
vende vraag naar nieu-
we vrijwilligers. Stichting 
Taalcoaches Zuid-Kenne-
merland koppelt de vluch-
telingen aan taalcoaches.
De coach bezoekt de 
vluchteling een- of twee-
maal per week en helpt 
gedurende zo’n anderhalf 
uur met het verkrijgen van 
kennis over de Nederland-
se taal en cultuur.
Dat kan aan de hand van 
lesboeken, maar ook door 
samen de krant te lezen, 
winkels of de markt te be-
zoeken. 
Informatie vindt u op ht-
tps://taalcoacheshaarle-
meoblog.wordpress.com/
Of bel coördinator, Cla-
ra Wittop Koning: 06-
81500886.

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Het programma voor
Koningsdag
Donderdag 27 april
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Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 23 april, 10.00 uur, 
Ontmoeting.
Spreekster: mevr. E. Stevel-
mans

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

Zondag 23 april
Gez. dienst met Trefpunt 
Bennebroek, 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra. 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 23 april om 10.00 
uur, Ds. D. Verboom uit 
Rijnsburg.
Na de dienst koffi edrinken 
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 23 april, 10u.: ds. 
Pieter Terpstra.
Catechisantendienst: ge-
zamenlijk met Heemstede.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zo. 23 april, 10.00 u. Eucha-
ristieviering
Kap. R. Verhaegh.
Samenzang.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 23 april, aanvang 
10.00 uur.

Voorganger Ds. B.C. Hel-
mers (Velsen-Zuid).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Allereerst een kleine rectifi ca-
tie: Vorige week schreven we 
dat de huidige kapsalon op 
nummer 18 er sinds 1915 zat, 
maar dat moest 2015 zijn.
Deze week nemen we num-
mer 20, 22 en 24 in behande-
ling. Nummer 20 heeft geen 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (11)

winkelactiviteiten gehad en 
is woonhuis. Nummer 22 is 
wel woonhuis, maar ook kan-
toor geweest. G. van Keulen 
was behanger 
en bood rol-
len aan voor 
fl .0,80 per rol 

(jaren 20);  Loodgieter Vosse 
heeft er gezeten (jaren 30), 
maar het was ook het kan-
toor van kolenhandel Teeu-
wen (jaren 40).
Nummer 24 was o.a. het do-
mein van Fr. Vosse: ‘Loodgie-
ter en elektricien, speciaal 
adres voor burgerwerk, bil-
lijke prijzen’, aldus een ad-
vertentie van 4 januari 1935 
in De Eerste Heemsteed-
sche Courant. De toenfo-

to komt uit het 
archief van de 
HVHB en laat 
het pand zien in 
1915. Er is een 
bouwtekening 
van 1915 voor 
het maken van 
een wagenma-
kerij achter het 

pand voor L.A. Vosse. In de 
jaren 30 is er fl ink aan het 
pand verbouwd en ontstond 
het huidige pand. L. Vosse 
werd op 15 maart 1929 geko-
zen tot penningmeester van 
Genootschap ‘Stille Omgang’.
In een advertentie van 3 ju-
li 1936 kondigt de fa. Vosse 
aan dat het tijd werd om de 

grasmaaimachines te slijpen. 
In mei 1957 werd het 25-ja-
rig jubileum gevierd en was 
daarom maandag 6 mei ge-
sloten.
In het stratenboek van 1 ja-
nuari 1971 zit Vosse nog 
steeds op de Raadhuisstraat 
24. In latere adresboeken 
werd het adres Postlaan 2.
Barbara Laan van Verloskun-
digenpraktijk ‘Het Ooievaars-
nest’ vertelt: “Wij hebben het 
pand gekocht in 2010, toen 
als woonhuis. Door een wij-
ziging in het bestemmings-
plan naar ‘centrum doelein-
den’ mochten wij er een ver-
loskundigen & echoscopie-
praktijk in vestigen en op 1 
juli 2011 konden wij onze 
deuren openen.”
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 16 april 2017 en 
laat een ‘ander’ pand zien 
t.o.v. 1915.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





In het dagelijks leven krijgt iedereen weleens te ma-
ken met besluiten van de overheid. Denk daarbij bij-
voorbeeld aan de gemeente, provincie of belasting-
dienst. In sommige gevallen kunnen besluiten van de 
overheid ver ingrijpen in het leven van de burgers.
Op het moment dat je het als burger niet eens bent 
met een besluit van de overheid, kun je meestal een 
bezwaarschrift indienen bij de betreffende overheids-
instantie die het besluit heeft genomen. De overheid 
zal dan nogmaals kijken naar de feiten en omstandig-
heden en de manier waarop het besluit tot stand is 
gekomen. Alle naar voren gebrachte bezwaren zullen 
worden beoordeeld en vervolgens zal er een herover-
weging komen van het bestreden besluit. De bezwa-
ren zullen gegrond of ongegrond worden verklaard in 
de beslissing op bezwaar. 
Indien u het niet eens bent met de beslissing op het 
bezwaarschrift, kunt u binnen zes weken na bekend-
making van de beslissing op bezwaar beroep instel-
len bij de bevoegde Rechtbank, sector bestuursrecht. 
Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt 
tussen de bezwaarschriftprocedure en beroepschrift-
procedure. Het belangrijkste verschil is dat er bij de 
bezwaarschriftprocedure een volledige heroverwe-
ging is. De overheid kan niet volstaan met een be-
oordeling van de juridische houdbaarheid van haar 
besluit, maar moet alle aspecten en belangen op-
nieuw afwegen. Bij de beroepschriftprocedure doet 
de rechter uitsluitend onderzoek naar de rechtmatig-
heid van het besluit. 

Op het moment dat de Rechtbank 
voldoende informatie heeft vergaard, 
zal zij het onderzoek sluiten en uit-
spraak doen. Indien u zich met de in-
houd van de uitspraak van de Recht-
bank niet kan verenigen, kunt u in 
beginsel nog in hoger beroep komen 
tegen de uitspraak van de Recht-
bank. 

Mw. mr. S. Bayraktar

Column

Bezwaar en beroep

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Eervolle prijs voor Heemsteeds ‘Boek van de Namen’ 
‘Onder de indruk van oud en nieuw monument’
Heemstede - Het Vrijheids-
beeld samen met Het Boek 
van de Namen in Heemstede 
hebben het Compliment voor 
een oorlogsmonument 2017 
ontvangen. In het gemeente-
huis in Velsen ontving de ge-
meente Heemstede dinsdag 
11 april een sculptuur en 1000 
euro ter ondersteuning van 
activiteiten bij de monumen-
ten. Onlangs werd de Heem-
steedse ‘deelname’ genomi-
neerd en nu dus beloond met 
het eervolle Compliment.

Verbinden heden en
verleden
De provincie Noord-Holland 
en het Nationaal Comité 4 
en 5 mei reikten samen het 
Compliment voor een oor-
logsmonument uit. Juryvoor-
zitter en commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, Jo-
han Remkes, zegt in het ju-
ryrapport: “De jury is onder 
de indruk van de combinatie 
van het oudere oorlogsmonu-
ment het Vrijheidsbeeld van 
Mari Andriessen en het nieu-
we Boek van de Namen van 
Patrick van de Vegt in Heem-
stede. Deze beelden staan op 
zichzelf maar versterken el-
kaar op de serene plek in het 
groen. De gemeente organi-
seert veel activiteiten, waar-
onder voor scholen. Ieder jaar 
op 4 mei eindigt de stille tocht 

bij de monumenten, waar de 
herdenking plaatsvindt die 
door enkele honderden inwo-
ners wordt bijgewoond. Ook 
heeft de gemeente een gede-
gen onderhoudsplan voor de 
monumenten.”
De jury heeft de inzendin-
gen beoordeeld op een aan-
tal punten waaronder de wij-
ze waarop het monument ‘le-
vend’ gehouden wordt. Daar-
naast is gekeken hoe het be-
heer en behoud van het mo-
nument georganiseerd is 
voor nu en de toekomst. De 
sculptuur is ontworpen door 
de Noord-Hollandse kunste-
naar Marisol Niehof. Van de 
monumenten in Heemste-
de is een videoportret ge-

maakt: https://youtu.be/h9E-
da1AbXQQ. De verhalen van 
alle genomineerden krijgen 
ook een plek op www.onein-
dignoordholland.nl.

Nationale Viering
Bevrijding
Noord-Holland is in 2017 
gastprovincie voor de Nati-
onale Viering Bevrijding. De 
provincie, gemeente Haar-
lem, Bevrijdingspop Haarlem 
en het Nationaal Comité 4 en 
5 mei organiseren in aanloop 
naar 5 mei meerdere activi-
teiten. Het thema ‘De kracht 
van het persoonlijke verhaal’ 
staat centraal. Kijk voor meer 
informatie ook op:
www.vrijheidnh.nl.

Willem van den Berg met de prijs (foto: Justa van Bergen).

Aanstaande zaterdag (Nationale Zaaidag) om 14.00 uur wordt 
een gedeelte oever van het bos bij de Vrijheidsdreef ingezaaid.
Wilt u meehelpen? Neem contact op met de gemeente via 
gemeente Heemstede: 14023 (foto: Sonja Goed).

Gemeente draagt ‘bij’ aan betere 
leefomstandigheden van bijen

Heemstede - Gisterenoch-
tend ondertekenden wet-
houder Heleen Hooij en de 
Heemsteedse imker Pim 
Lemmers (namens de Bij-
enstichting) het bijenconve-
nant. Ook hebben zij zakjes 
bloemenzaad uitgedeeld aan 
bezoekers van de publieks-
hal, om het initiatief ‘Lande-
lijke Zaaidag’ van Pim Lem-
mers te ondersteunen.

Met de ondertekening van 
het bijenconvenant geeft de 
gemeente aan actief bij te 
dragen aan de verbetering 
van de leefomstandigheden 
van de bijen. Aanleiding om 
dit convenant te onderteke-
nen is dat bijen van cruciaal 
belang zijn voor de mens en 
de voedselvoorziening. Het 
is daarom van belang goed 
voor bijen en hun leefgebied 
te zorgen. Heemstede doet 
dit eigenlijk al door het in-
zaaien en beheren van bloe-
menbermen, zoals op de He-
renweg, de middenberm van 

de Glipper Dreef en recent 
ook de Vrijheidsdreef. Ook is 
het gebruik van ‘bijvriendelij-
ke’ bomen en beplanting toe-
genomen. Het bestrijden van 
onkruid gebeurt al geruime 
tijd zonder chemische mid-
delen en zelfs het dak van het 
raadhuis biedt plek aan een 
aantal bijenkasten.
 
Landelijke Zaaidag
22 april
Vanaf vandaag, woensdag 19 
april, krijgt elke bezoeker van 
de publieksbalie in het raad-
huis een zakje bloemenzaad. 
De gemeente steunt hiermee 
de Landelijke Zaaidag.
Onder het motto ‘Zaaien doet 
zoemen’ vinden in Heem-

stede nog twee inzaaiacties 
plaats:
•  Vandaag om 10.30 uur gaan 

leerlingen van de Valken-
burgschool, onder bege-
leiding van vrijwilligers van 
Stichting MeerGroen, een 
groenstrook inzaaien bij de 
parkeerplaats van het Oude 
Slot aan de Ringvaartlaan.  
Aan de leerlingen wordt 
een insectenhotel getoond 
dat hier later in het jaar ge-
plaatst zal worden.

•  Voor zaterdag 22 april rond 
14.00 uur heeft een groep 
Heemstedenaren zich spon-
taan aangemeld om de oe-
vers langs het weiland aan 
de Vrijheidsdreef bij Groe-
nendaal in te zaaien.
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Groepsreis in eigen land voor mensen 
met dementie en hun naasten
Regio - De ZorgSpecialist 
organiseert sinds enkele ja-
ren groepsreizen voor men-
sen met dementie en hun 
naasten in binnen en buiten-
land.
Na het succes van 2016 
wordt er van 1 tot 8 septem-
ber weer een mooie reis ge-
organiseerd naar Ommen.
Bij mensen met geheugen-
problemen en met beginnen-
de dementie kan er veel on-
zekerheid bestaan. Van on-
bezorgd op vakantie gaan 
is geen sprake meer, ster-
ker nog, de vakantie schiet 
er helaas bij in . Voor deze 
groep mensen organiseert 
de ZorgSpecialist verzorgde 
groepsreizen. Esther Vink, di-
recteur van de ZorgSpecia-
list: “Vorig jaar zijn er groeps-
reizen in binnen- en buiten-
land georganiseerd.. Dat was 
zo’n succes, de deelnemers 
waren zo enthousiast, dat we 
besloten hebben om met re-
gelmaat een groepsreis te or-
ganiseren.
De ZorgSpecialist levert 
zorg en casemanagement 
aan mensen met dementie 
en heeft daarvoor veel erva-
ring in huis. Juist die speci-
alisatie maakt een groepsreis 
met mensen met dementie 
goed mogelijk. “Iemand met 
dementie kan in een vreem-
de omgeving snel in de war 
raken. Het is de kunst, maar 
ook een hele uitdaging, om 
iemand met de juiste bena-
dering weer op zijn/haar ge-
mak te stellen”. Aldus Dorien, 
een van de casemanagers 

dementie van de ZorgSpeci-
alist. 

De reis is gepland van 1 tot 
8 september. De groep gaat 
verblijven in ‘de Schaaps-
kooi’, een ruime villa met een 
typische Sallandse sfeer, die 
aangepast is aan mensen die 
moeilijk ter been zijn. Het ver-
blijf is all-inclusive. Dat bete-
kent dat vervoer, alle maaltij-
den en drankjes inbegrepen 
zijn. Het gevarieerde Salland-
se landschap, het historische 
Ommen, de bosrijke natuur 
en de verschillende culture-

Heemstede - De Japanse ‘Malus florabunda’ in je 
tuin is als een mooie droom die uitkomt.  De prachti-
ge bloemenzee, hard- en zachtroze, zijn een lust voor 
het oog. De Malusbomen zijn zeer populair, omdat ze 
redelijk klein blijven.           (foto: Marenka Groenhuijzen)

Lentefoto: een droom

le mogelijkheden staan ga-
rant voor uiteenlopende ac-
tiviteiten. Dagelijks kunnen 
de deelnemers en hun part-
ners ervoor kiezen om daar-
aan deel te nemen. Niets is 
verplicht. Ook is het voor de 
mantelzorger mogelijk om 
alleen, zonder de groep, op 
stap te gaan.

Bij de ZorgSpecialist staan 
kleinschaligheid en per-
soonlijke benadering voor-
op. Daarom zal de groep uit 
maximaal 13 personen be-
staan. Dorien: “Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd gaat 
niet altijd op. In een klei-
ne groep leren mensen el-
kaar sneller kennen en zijn 
zij eerder op hun gemak. Ook 
krijgt iedereen dan voldoen-
de aandacht”. De deskundi-
ge begeleiding is in handen 
van casemanager dementie 
Dorien, een verpleegkundige 
van de ZorgSpecialist en een 
vrijwilliger. 

‘Ontdekken en ontspannen 
in Ommen’, dat is het thema 
van deze nieuwe reis van de 
ZorgSpecialist. Heeft u ook 
belangstelling? Neem dan 
contact op met Esther. Mail 
naar esther@dezorgspecia-
list.nl, of bel 06-46630957.

Heemstede - Op 13 en 14 april was het weer druk op 
Kom in mijn Tuin aan de Herenweg 16 in Heemstede. ‘s 
Middags klonk het startschot van het nieuwe tuinseizoen 
bij KIMT. Mik van der Bor en andere vrijwilligers hebben 
uitgelegd aan de kinderen hoe ze moeten schoffelen, har-
ken, bemesten en aardappelen poten Iedere deelnemer 
kreeg een groene tas waar later in het seizoen de oogst 
kan worden meegenomen naar huis. Er werd hard ge-
werkt want je hebt tenslotte maar 1 uur per week de tijd. 
Om vijf uur werden de schoffels en harken weer schoon-
gemaakt en opgeborgen en vertrokken de kinderen huis-
waarts.

De kindertuinen van 10 m2 en generatietuinen van 15 
m2 zijn nog niet allemaal bezet, dus mocht je nog wil-
len komen tuinieren, dan kan dat alleen deze week nog. 
Info: 023-5282651 of www.kominmijntuin.nl.

Kindertuinen en generatietuinen 
weer uit de grond gestampt 

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Trefpunt-WIJ Heemstede 
lezing over Zuidwest USA
Heemstede - Evert en Ciska 
Abspoel verzorgen op dins-
dag 25 april een lezing bij 
Trefpunt WIJ Heemstede met 
als thema ‘Zuidwest USA’.
Van jongs af aan vormen 
we ons een beeld van Ame-
rika door boeken en films. 
Maar klopt dat beeld? Evert 
en Cisca Abspoel gingen op 
zoek naar antwoorden. Van-
uit San Francisco trokken zij 
door woestijnen en bergen; 
zij zien schitterende land-
schappen waar voortdurende 
erosie en geologische krach-
ten prachtige vormen heb-
ben gemaakt. De geschie-
denis heeft hier zijn stempel 
op het landschap gedrukt. 
Op dit kruispunt van 3 cultu-

ren komen zij zowel de indi-
aanse, de Hispanic (Spaanse) 
alsook de Anglo Amerikaan-
se cultuur tegen. Natuur-
lijk wordt er ook een gok-
je gewaagd in Las Vegas. Er 
is geen groter verschil te be-
denken dan tussen de schit-
tering van de casino’s in Las 
Vegas en de woestijnvlakten. 
De lezing wordt aan de hand 
van digitale project verteld 
en afgewisseld met audiovi-
suele shows.  Aanvang van 
de lezing is 13.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 5,- euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl, (023) 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.
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Basisscholieren houden 
herinnering WO II levend
Heemstede - In het kader 
van het landelijke project 
‘Adopteer een monument’ 
hebben Heemsteedse scho-
lieren het oorlogsmonument 
aan de Vrijheidsdreef ge-
adopteerd. De leerlingen van 
groep 8 dragen ieder jaar het 
monument symbolisch over 
aan de leerlingen van groep 
7. Al 30 jaar gaat deze traditie 
van klas tot klas. Op de scho-
len wordt er rond deze tijd 
aandacht besteed aan het 
onderwerp ‘oorlog en vre-
de’. Herdenken is een manier 
om eens terug te gaan naar 
de situatie in de jaren 1940-
1945. Op zowel het Joodse 
als het algemene monument 
staan de namen gegrift van 
hen die in de oorlogsjaren 
het leven lieten. De leerlingen 
hebben rond het thema ‘vre-
de geef je door’ gedichten, 
liederen en foto’s gemaakt. 
Tijdens de feestelijke over-
dracht in het raadhuis op 12 
april gaf wethouder Nieuw-
land de kinderen de bood-
schap mee: Vertel de ver-
halen door. Sylvie en Laura, 
leerlingen van de Voorweg-
school, hielden een presen-
tatie over hun contact met 
een asielzoeker uit Eritrea. 
Ook Eritreeërs lijden onder 

de spanningen en oorlogsge-
weld in hun thuisland. Joos-
ke Hommes sprak namens 
War Child over het werk dat 
deze stichting doet. Kinderen 
zijn altijd de dupe als er in 
een land oorlog woedt. On-
geveer 10 miljoen kinderen 
zijn op de vlucht voor oorlo-
gen en conflicten in de we-
reld. Bij het verhaal van vete-
raan Jacq Spann hingen de 
kinderen aan zijn lippen.

Met een meegenomen pijl en 
boog en een klewang vertel-
de hij hoe hij door het oer-
woud van Nieuw Guinea het 
land moest verdedigen tegen 
de toenmalige vijand, Indo-
nesië. Ook hij gaf een bood-
schap mee: Respecteer an-
deren. Ras, geaardheid, ei-
gendom, geloof of een ande-
re mening, accepteer ze. Cor-
rigeer elkaars gedrag, leg uit 
en vergeef anderen, zij ver-
dienen een tweede kans. Op 
4 mei, tijdens de dodenher-
denking, leggen leerlingen 
een krans bij het oorlogs-
monument. Een monument 
dat gerust na 30 jaar betrok-
kenheid van de Heemsteedse 
scholieren ‘hun’ monument 
genoemd mag worden.
Eric van Westerloo

Einde Welstandscommissie in zicht?
Heemstede - In navolging 
van andere gemeenten heeft 
de gemeenteraad, via een 
motie (november 2016), om 
een onderzoek gevraagd om 
de Welstandscommissie af te 
schaffen. Anno 2017 zou het 
niet langer passend zijn als 
overheid zich met schoon-
heid bemoeit. Er zijn binnen 
de gemeentelijke bouwvoor-
schriften al voldoende regel-
tjes om ongepaste plannen te 
blokkeren. In de praktijk blijkt 
dat ambtenaren in het over-
grote deel van de bouwaan-
vragen zelf al vaststellen of 
iets passend is of niet. Een 
geringer deel wordt voorge-
legd aan de Welstandscom-
missie. Het Rijk komt met een 
omgevingswet waaraan een 
omgevingsplan moet worden 
gekoppeld. Als er al eisen zijn 
moeten die worden opgeno-
men in het omgevingsplan. 

Zeker voor monumenten en 
hun directe omgeving is het 
verstandig om enige eisen 
te stellen aan de uitstraling. 
Het gemeentebestuur stelt 
voor om een informatieavond 
te beleggen, waarbij een be-
stuurder uit een gemeen-
te, waar het welstandsbe-
leid al is afgeschaft, zijn er-
varingen komt delen. De hui-
dige beoordeling van de wel-
standscriteria wordt uitge-
voerd door Mooi Noord–Hol-
land. Ook zij zijn uitgenodigd 
hun licht op de zaak te laten 
schijnen.

De commissie middelen boog 
zich op 12 april over de zaak. 
Het voorstel van het colle-
ge om een pilot te starten in 
een bepaalde wijk haalde het 
niet. VVD, CDA en HBB heb-
ben geen behoefte aan een 
pilot. Struijf (PvdA) wil min-

der regels maar wel waken 
voor het handhaven van een 
dorpse uitstraling. Op paars 
geschilderde woningen zit hij 
niet te wachten. De Zeeuw 
(GL) had moeite met het feit 
dat de zaken zich nu opeens 
snel opvolgen. “We hebben 
net nieuw beleid vastgesteld 
en nu dit weer“, merkte hij 
op. Hij is wel voor een pilot 
en voor de discussieavond. 
Kleijer (D66) kon zich vinden 
in het stuk en kijkt uit naar 
de discussieavond. Goed-
koop (HBB) wil de burgers 
ruim baan geven om hier iets 
van te vinden. Een discussie-
avond is daarvoor zeer ge-
schikt, vindt zij. Wat de nieu-
we omgevingswet gaat bren-
gen blijft nog vaag. Dat het 
einde van de Welstandscom-
missie in zicht is lijkt wel ze-
ker.
Eric van Westerloo

Plan woningbouw Slottuinen op 
stoom, nu het verkeer nog
Heemstede - Alle fracties 
in de gemeenteraad konden 
donderdag 13 april instem-
men met het plan om wo-
ningen te bouwen achter het 
Oude Slot. In het eerste ont-
werp staan 62 eengezinswo-
ningen en 39 appartementen. 
Er is ruim aandacht besteed 
aan verschillende woonvor-
men. Zo komen er, als al-
le plannen doorgaan, soci-
ale huurwoningen, 40 mid-
deldure koopwoningen en 33 
betaalbare zorgwoningen en 
eengezinswoningen. De nu 
geplande zorgappartemen-
ten, inclusief gemeenschap-
pelijke ruimtes, kunnen een-
voudig worden omgezet in 39 
reguliere sociale huurappar-
tementen. Er komt voldoen-
de groen en speelruimte. De 
parkeernormen zijn iets naar 
beneden bijgesteld omdat 
bewoners van een zorgap-
partement zelden twee au-
to’s hebben. Onder de ap-
partementen komt een half-
verdiepte garage. Erwin En-
sink sprak namens de omwo-
nenden in. De bewoners die 
hij vertegenwoordigt kunnen 
zich vinden in het plan. Er is 
alleen onvrede over de gewij-
zigde verkeersstroom. In een 
eerder plan werd de Slotlaan 
e.o. als eenrichtingsstraat 
ingericht. In het nu voorlig-
gende plan kiest het colle-
ge voor tweerichtingsverkeer. 
Dat willen de bewoners nu 
juist niet. Als het dan al moet, 
dan willen de bewoners dat 
alle verkeersstromen in het 
gebied opnieuw worden be-

zien. Hij kreeg steun uit van-
uit de politiek. Goedkoop 
(HBB) drong er bij wethou-
der Hooij op aan opnieuw de 
provincie te bewegen de wijk 
te ontsluiten via de Cruquius-
weg.
Van Vlijmen (CDA) wil een to-
taal nieuw verkeersplan voor 
de buurt rond de Javalaan. 
Schul (D66) ziet ook in dat 
het verkeer het probleem kan 
worden. De Zeeuw (GL) zou 
graag minder auto’s zien en 
meer groen. Leenders (VVD) 
opperde dat de gemeente al 
10 jaar wist dat er ooit hui-
zen zouden komen, waarom 
dan nu pas aan het verkeer 
gedacht? De wethouder ver-
school zich achter het plan 
van eisen. Niemand reageer-
de op het feit dat de eisen 
juist door de gemeente zelf 

zijn opgesteld. Hoorne, de 
projectontwikkelaar, kreeg 
zowaar een compliment van 
Maas (PvdA) wegens de het 
ruime aantal geplande soci-
ale huurwoningen. Volgens 
Hooij is haar collega Post 
bij de Provincie niet gene-
gen een uitrit op de Cruqui-
usweg toe te staan, tenzij op 
een andere plaats een krui-
sing komt te vervallen. 

De fracties beraden zich of zij 
hun collega’s in de Provincie 
zullen aanschrijven met het 
verzoek Post te dwingen toch 
een uitrit toe te staan. Op het 
verkeer na, kwam het plan 
ongeschonden door de com-
missie, al zal de wethouder 
nog wel met een nieuw ver-
keersplan moeten komen.
Eric van Westerloo

Vrolijke Vrijdag op 28 april
Heemstede - Komt u ook op Vrolijke Vrijdag om met el-
kaar bij WIJ Heemstede de maand af te sluiten? Er is weer 
van alles te doen in de Luifel aan de Herenweg 96.  Een in-
loop voor creatieve workshops, muziek door blazers van 
het ‘Princehof Orkest’, een Verhalentafel, spel en meer. 
U bent welkom op vrijdag 28 april van 15 tot 17 uur in de 
Luifel. Toegang is gratis. Opgave en info: 023-5483828.
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Over de winkels in de Indische Buurt is al het nodige ge-
schreven. Het stikte er van. Alle eerste levensbehoeften 
waren in een straal van een paar honderd meter te krij-
gen. Meestal verpakt in oude kranten of statiegeldfl essen. 
En als je zelf niet naar de winkels wilde, dan kwam er wel 
een of andere boer langs de deur om iets te brengen. Zo-
als de kolenboer, de melkboer, de aardappelboer. Of in het 
geval van de schillenboer en de voddenboer: om wat op 
te halen.
Neem nou alleen al de melk. Niet alleen kreeg je op school 
‘s morgens een fl esje schoolmelk - de enige melk die je 
met een rietje dronk -, er waren ook nog een stuk of drie 
melkwinkels in de buurt. Uit het hoofd: Koot, Groot en 
Peet. En daarnaast sjokte het paard Swiebertje door de 
wijk met daarachter een melkkar. Melk aan huis, getapt in 
een vreemde hoge pan met daarop een aluminium dek-
sel met gaatjes. In het pre-koelkast-tijdperk een uitkomst. 
“Drie glazen melk per dag!” bleef Joris Driepinter dan ook 
maar rondbazuinen. Met een enthousiasme alsof hij een 
stel blikjes Redbull had opgedronken. Achteraf is geble-
ken dat deze melkcampagne gewoon een poging was om 
de jeugd in te zetten bij het wegwerken van een Europe-
se melkplas.
Naast de levensmiddelenwinkels waren er ook nog ande-
re zaken. Een paar hiervan maakten op een jonge jongen 
veel indruk. Zo waren we voor het ‘frituurgebeuren’ aan-
gewezen op twee adressen: haalden we de patat en kro-
ketten bij Speknek in de Madoerastraat of bij Vita Nova 
aan de Cloosterweg? Deze laatste had naast de zaak een 
inhammetje met mooi verchroomde snoepautomaten aan 
de muur. Dubbeltjes of kwartjes er in en hard trekken aan 
het gewenste laatje voor een reep, een rol drop of kauw-
gum. Met als opmerkelijk verhaal hierbij: een klein jonge-
tje van de Voorweg haalde zijn kauwgum niet uit de auto-
maten maar pulkte het daar gewoon -tweedehands - van 
de straat. Je kon daar van de vloer eten zogezegd. Tussen 
haakjes: Hij leeft nog en heeft een ijzersterke gezondheid.
Snoep kon je ook kopen bij sigarenmagazijn De Bruin op 
de hoek van de Lombokstraat, dat was voor ons een stuk 
dichterbij. De kauwgum daar heette Bazooka Joe en zat in 
een wikkel met daarin een klein papiertje met een strip-
grap. De kauwgum was mierzoet maar na een tijdje kau-
wen werd de smaak steeds minder. Dat kon worden op-
gelost door de kauwgum weer even door de suikerpot te 
rollen. Recycling zouden we dat nu noemen. Wat een ver-
haal - voor een kauwgummetje van 5 cent. Maar eerlijk 
is eerlijk, het rook er in dat kleine donkere winkeltje al-
tijd heel apart naar tabak. Op de gevel stond een reclame 
voor North State sigaretten en binnen viel je oog meteen 
op een opvallend reclamebord. Hierop stond een aardi-
ge dikke man die zijn Goudse pijp aanbiedt aan een arme 
sloeber die met zijn hoofd en handen in een schandpaal 
staat. Van Rossem’s troost schiet me nu ineens te binnen. 
En als u niet meer weet hoe het er uit zag: even Googelen 
op van Rossem’s troost/afbeeldingen- en u ziet deze man-
nen weer eens.
P. Turkenburg, Heemstede

Vroeger in de Indische Buurt

Lezerspost

Heemstede - Zaterdag 22 
april vertelt Jaap Toorenaar 
over zijn nieuwste boek 
‘Mijn vader zei altijd’, om 
14.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. In deze bun-
del staan de mooiste uit-
spraken van onze ouders 
en grootouders.
Het gaat om uitspraken als 
‘Ik loop nog in de grond-
verf’, als vader ’s morgens 
in zijn oude, grijze kamer-
jas rondliep. En met het 
hele gezin aan de ontbijt-
tafel: “Mag ik uit de se-
rie glijmiddelen de boter?”  
Van frivool tot nuchter en 
soms ontroerend, Mijn va-
der zei altijd, het vervolg op 
het succesvolle Mijn moe-
der zei altijd, zit boordevol 
nostalgische uitspraken 
en levenswijsheden. Het 
zijn spreuken die in kleine 
kring zijn ontstaan; gezins-
taal die voor velen zó her-
kenbaar is en die nu ein-
delijk geboekstaafd wordt. 
Uit de talloze enthousias-
te reacties die Jaap Toor-
enaar ontving na verschij-
ning van Mijn moeder zei 
altijd, heeft hij deze verruk-
kelijke nieuwe bundel sa-
mengesteld. Toegang vrij, 
reserveren gewenst via in-
fo@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Mijn vader 
zei altijd...

Het Moestuinboek van Meester Jan
Heemstede - Op vrijdag 21 
april komt ‘Meester Jan’ om 
16.00 uur naar Kom in mijn 
Tuin, de moestuin aan de 
rand van het Groenendaal-
se bos (www.kominmijntuin.
com). Adres: Herenweg 16, 
ingang tegenover de Man-
padslaan.
Dit voorjaar verscheen Het 
moestuinboek van Meester 
Jan. Meester Jan gaat met 
kinderen aan de slag in de 
moestuin, iedereen is wel-

kom om mee te doen en om 
16.45 uur wordt zijn boek 
gepresenteerd. Zijn bezoek 
wordt mede georganiseerd 
door boekhandel Blokker uit 
Heemstede. 
 
Het moestuinboek van mees-
ter Jan is een praktische én 
grappige gids voor kinderen 
vanaf 7 jaar.  Dat een moes-
tuin beginnen niet moei-
lijk en duur hoeft te zijn, be-
wijst meester Jan wel. Al ruim 

veertig jaar geeft hij les aan 
kinderen uit groep 6 en 7 en 
leert hij hen hoe ze met suc-
ces hun eigen moestuin kun-
nen beginnen. Met dit boek 
kun je nu zelf aan de slag. 
Dus steek je handen uit de 
mouwen en oogst nog dit 
jaar je eigen groente. (Han-
den wassen komt later wel!) 
Met ruimte voor eigen aan-
tekeningen, groentewee-
tjes, moestuinmoppen, stap-
voor-stapbeschrijvingen en 
fullcolourillustraties en foto’s 
van Pépé Smit.  Jan Bregman 
werkt al ruim veertig jaar als 
moestuinmeester op de Am-
sterdamse H.C. Vinkschool-
tuin. Het is de oudste school-

tuin van Amsterdam, waar 
jaarlijks zo’n vijfhonderd kin-
deren les van hem krijgen. Hij 
schreef dit boek samen met 
Elsbeth Louis.

Op de foto het winnende team: Iris, Floortje, Floor, Anna-
bel, Amber, Mex, Lisa, Roos, Jay-Linn en Renee. De coaches
Taco en Maikel ontbreken op de foto (foto: Harry Opheikens).

Meisjesteam Nicolaas Beets 
prolongeert titel Schoolvoetbal
Heemstede - Dinsdag 11 
april heeft het meisjesteam 
van De Nicolaas Beetsschool 
het kampioenschap van het 
Heemsteedse Schoolvoetbal 
geprolongeerd. 
Aan het toernooi deden de 
Heemsteedse basisscholen 
mee. Tijdens voorrondes wa-
ren de meiden van ‘de Beets’ 
in de eerste ronde te sterk 
voor de teams van De Ark en 
Icarus. In de volgende ronde 
werd overtuigend gewonnen 
van de dames van de Valken-
burg school en Bosch en Ho-
ven. 
Al deze overwinningen gaven 
recht op deelname aan de 
halve fi nale tegen de Evenaar. 
Een echte wedstrijd werd het 
eigenlijk niet. De Beetsmei-
den wonnen met 8-0. 
De fi nale beloofde een ech-

te thriller te worden tegen het 
talententeam van de Voor-
wegschool. De dames van
Nicolaas Beets lieten met 
strategisch sterk spel de ster-
ke spelers van de Voorweg 
niet aan de bal komen en 
scoorden zelf snel de eerste 
goals. Dat leidde uiteindelijk 
tot een 5-0 overwinning. 
Mede dankzij geweldig kee-
perswerk kregen de meiden 
het hele toernooi geen enke-
le goal tegen. Het team van 
de Nicolaas Beetsschool mag 
dus ook dit jaar de terechte 
kampioen van Heemstede 
genoemd worden. 

De dames van de Nico-
laas Beets gaan nu voor het 
Noord-Hollands kampioen-
schap. 17 mei spelen zij in 
IJmuiden de regiofi nales.

Vrolijke Vrijdag
Heemstede - Komt u ook op 
Vrolijke Vrijdag om met elkaar 
bij WIJ Heemstede de maand 
af te sluiten? Er is weer van 
alles te doen in de Luifel aan 
de Herenweg 96.  Een inloop 
voor creatieve workshops, 
muziek door blazers van het 
‘Princehof Orkest’, een Ver-
halentafel, spel en meer.
U bent van harte welkom op 
vrijdag 28 april van 15 tot 
17 uur in de Luifel. Toegang 
is gratis. Opgave en info:
023-5483828.
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Aan de inwoners van Heemstede,

Met genoegen bieden wij u hierbij het 
programma voor Koningsdag 2017 aan.
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. 
Gezellig schuifelen tussen de kramen op de 
Sportparklaan. Alles van uw gading voor de 
laagste prijs. U helpt in elk geval uw buren van 
een hoop overbodige spullen af.
Ook 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 net als vorig jaar gaat 
de ontvangst van de gedecoreerden gewoon 
door en zal plaatsvinden in het Raadhuis van 
14.00 tot 14.45 uur en aansluitend is er voor alle 
inwoners van Heemstede onder de naam van 
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.   
Ook dit jaar zijn er voor de oudere kinderen 
weer leuke activiteiten georganiseerd door 
de jongeren van de Heemgames bij de 
parkeerplaats van sportcentrum Groenendaal. 
Helaas gaat Community Singing met Leny van 
Schaik dit jaar niet door, wegens omstandigheden 

kon Leny niet aanwezig zijn in Heemstede dit 
jaar, en het was te kort dag om nog iets anders te 
regelen op het tijdstip dat eenieder gewend is. 
Natuurlijk hopen we dat in 2018 Leny van Schaik 
wel weer van de partij kan zijn.  
Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg 
onder leiding van de Scouting groep Graaf 
Bernadotte 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. 
We bedanken Kees en Christine Heger voor 
hun enorme inzet bij de organisatie op het 
Wilhelminaplein.
Ontmoet elkaar en vier samen met veel oude 
bekenden Koningsdag in Heemstede op het 
Wilhelminaplein.
Ook op 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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Koningsdag 2017 
kleedjesmarkt, springkussen en optredens voor 
de jeugd en een hapje en een drankje. Vanaf 15 
uur wordt u vermaakt door live-muziek en een 
DJ. Wij danken de ondernemers van De Groene 
Druif en Cheval Blanc 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 2017

Café de 1ste Aanleg

Vreeburg Ambachtelijk & Culinair

Proefl okaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

HMS verhuur

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers BusinessPost en
Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Jongeren Heemgames (Plexat)
en Wij Heemstede

Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede

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

Proeflokaal 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



Ook dit jaar is het weer een gezellig 
buurtfeest in de Jan van Goyenstraat.
Woensdag 26 april een gevarieerd 
swingend programma van 18.00 tot 
24.00 uur.

De artiesten die deze dag optreden zijn:
Dj Bert, Funky Diva Ezz en de band Jamento.

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

KLEEDJESMARKT
Op donderdag Koningsdag zelf  is er weer 
de kleedjesmarkt tussen 8.00 en 14.00 uur 
voor de kleintjes uit de buurt. 
Er zijn 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:
- Tim Baker Trio, 
- Dj Bert
- Rene Phillipo.

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
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Programma 
Koningsdag 2017
KONINGSNACHT
Woensdag 26 april vanaf 20.30 uur een spectaculair live 
optreden in Café de 1ste Aanleg van de band

“MRS MONEYPENNY”
Dit is een complot van Haerlemsche live band veteranen. 
Zij verrassen u en zichzelf met een MUZIKALE TRIP DOWN 
MEMORY LANE: Muntenverkoop voor Koningsnacht en 
-dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

Woensdag 26 april vanaf 18.00 uur bij de Groene Druif 
en Le Cheval Blanc schitterende optredens van Dj 
Bert, Funky Diva Ezz en de band Jamento in de Jan van 
Goyenstraat op het middenterrein voor Le Cheval Blanc 
en de Groene Druif.

KONINGSDAG
RAADHUIS
14.00-14.45 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: 
14.00-16.00 uur Super Tribute
 symfonische superband met muziek uit   
 de jaren 70, 80 en 90
16.00 -17.00 uur Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
17.00 -20.00 uur Sitting on a Duck
 Winnaar van ‘run your own gig’ 2016
    Een swingend superfeest met knallende  
 covers van Bruno Mars, Colplay, David   
 Bowie, Michael Jackson, Radiohead,
 The red hot chili peppers
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
Aanvang: 12.30 uur 
De artiesten die deze dag optreden zijn:
Tim Baker Trio, Dj Bert, Rene Phillipo.
Tijdschema was tijdens de druk van deze krant nog niet 
bekend.

IEPENLAAN
Aanvang 13.00 uur
Kleinschalig buurtfeest met live muziek verzorgd door 
Rudolf Kreuger

Iepenlaan
Dit jaar kunt u voor het eerst terecht op de 
Iepenlaan, waar een kleinschalig buurtfeestje 
wordt georganiseerd.
Rudolf Kreuger zal de muziek verzorgen en 
natuurlijk kunt u een lekker drankje halen bij 
de bartafel.



Heemgames 2017

Community singing

Gaat door 
omstandigheden dit jaar 
helaas niet door.
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
14.00 uur 
SUPERTRIBUTE
symfonische superband met muziek uit de jaren 
70, 80 en 90.
SUPERTRIBUTE is altijd gezellig en er wordt 
altijd heerlijk meegezongen.
I-DE-AAL voor een perfecte start van 
Koningsdagborrel.

16.00 uur 
HET FOUTE UUR
Abba, Rick Astley, Modern talking en the Vega 
boys  houden je lekker aan de gang tijdens de 
bandwissel.

17.00 uur
SITTING ON A DUCK
Winnaar van ‘run your own gig’ 2016
Een swingend superfeest met knallende covers 
van Bruno Mars, Colplay, David Bowie, Michael 
Jackson, Radiohead, The red hot chili peppers, 
…
Laat je meenemen door het pakkende 
stemgeluid van zanger Raymon Wassenaar.

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 

Wilhelminaplein
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. 

The Heemgames are back again!!!! Op Koningsdag zullen de 
Heemgames weer een spetterende dag neerzetten op de 
Sportparklaan!  In samenwerking met Plexat en Wij Heemstede 
organiseren wij een jeugdactiviteit die al om 9 uur van start gaat! 
We hebben dit jaar fantastische activiteiten zoals een Spidertoren, 
Supertrein, Jungle stormbaan en andere gigantische luchtkussens! 
Daarnaast zal een DJ de hele dag de beste live-muziek draaien! 
Het nieuwe onderdeel peuter & kleuterpret op de Sportparklaan is 
voor de allerkleinsten een nieuw initiatief. Elk half en heel uur start 
een nieuwe ronde.
Knutselen/kleuren en vervolgens een koninklijk verhaaltje in het 
spring kussen voor de 2,5- tot 6-jarigen.

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
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PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een 
gezellige Puzzelfi etstocht. Deze prachtige en 
vooral verrassende fi etstocht door en rond 
het mooie Heemstede wordt al vele jaren 
gemaakt door Arjen Prins van Scoutinggroep 
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 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, 
is verspreid via de lagere scholen. 

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’

COLOFON: Illustraties: Huib van den Broek

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 verderop in de 
Oranjekrant.
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Holland
Materieel

Service
Professioneel

materieelverhuur
voor het gehele

bouwtraject

www.hmsverhuur.nl

KONINGSNACHT
Woensdagavond 26 april vanaf 20.20 uur een spectaculair live-optreden 

in Café de 1ste Aanleg van

‘Mrs Moneypenny’
MRS MONEYPENNY is een complot van Haerlemsche live band 

veteranen. Zij verrassen u en zichzelf met een MUZIKALE TRIP DOWN 
MEMORY LANE: Met o.a:

Tante Leen en het Schaep uit de Jordaanse Pijp, Liverpool Beatles, Ja 
Zuster Nee Zuster uit Hilversum, Drs. P., The Bond theme en vele andere 

nostalgische muziek monumenten passeren de revue, onder aanvoering 
van de MRS’s Liesbeth van der Kuyl en Saskia der Kinderen,

maar natuurlijk ook met ‘chord-coaching’ van key-rounder Brons, 
‘bottom boost’ van bassbiz VandenBerg, en ‘multiple rhythm diversity’ 

van kettle engineer Duyn.
Gedoseerd meebrullen is meestal toegestaan, en soms verplicht! 

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

Herenwebg 103 A-1
2105 ME Heemstede

023-5482048 • www.krpa.nl





Tuincentrum De Oosteinde breidt uit met 
kinderboerderij, speelweide en koffieterras
Regio - Tuincentrum De Oosteinde in Hil-
legom (op de rand met Bennebroek) heeft 
een nieuwe loot aan de stam. Het gro-
te centrum heeft kortgeleden een kinder-
boerderij met speelweide en koffieterras 
geopend. Het filiaal in Vijfhuizen was al 
enige jaren uitgerust met een kinderboer-

derij, nu ook dus in Hillegom. Daarnaast 
zijn er een kruidentuin en vlindertuin ge-
opend. Wilt u een kijkje komen nemen met 
de (klein-)kinderen?
Iedereen is welkom bij Tuincentrum De 
Oosteinde, Zandlaan 22, Hillegom.
Informatie: 023-5846338.

Verhaallezing: Het juiste moment komt nooit
Regio - “Leef nú, schuif niks 
voor je uit, maak keuzes, hak 
knopen door”, dat is de bood-
schap van de verhaallezing 
die Carmen de Haan zon-
dag 7 mei houdt in Bloemen-
daal. “Wachten op het juis-
te moment helpt niet. Er ge-
beurt altijd wel iets waardoor 
je weer gaat uitstellen. Her-
kenbaar? Naarmate de jaren 

verstrijken, de kinderen groot 
worden of zijn, heb jij het ge-
voel stil te staan. Je baalt van 
jezelf. Toch maak je jezelf wijs 
dat het nu de tijd niet is. Er 
is geen geld, geen ruimte, je 
hebt zoveel omhanden. En zo 
gebeurt het dat de jaren om-
vliegen, je best wel gelukkig 
bent, maar diep van binnen 
wil je meer. Tijd dus om wak-

ker te worden. Stop met al-
lerlei uitvluchten, het juiste 
moment komt toch nooit”, al-
dus De Haan.
Een bevrijdende lezing vol 
handige tips in het St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 te Bloe-
mendaal van 14.00 tot 16.00 
uur. Bijdrage: 9,00 euro incl. 
koffie/thee, schrijfgerei.
Reserveren is niet nodig.

Vuurwerkverbod gaat niet door
Heemstede - In de begrotingsvergadering (november 
2016) opperde D66 het idee om eens uit te zoeken of er 
tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod kon komen 
voor heel Heemstede. Daarvoor in de plaats een gemeen-
telijke vuurwerkshow op een centrale locatie. Het is nog 
niet eenvoudig om het idee tot uitvoer te brengen. Wie 
gaat het handhaven als inwoners toch zelf vuurwerk gaan 
afsteken? Vuurwerkvrije zones zijn wel een mogelijkheid. 
Echter buiten de kinderboerderij heeft nooit iemand om 
een dergelijk verbod gevraagd. Wettelijk is er voorlopig 
geen grondslag om een totaalverbod uit te vaardigen. De 
politie en brandweer lieten weten dat bij een verbod de 
materiële schade en letselschade zal afnemen. Een groot-
schalig gemeentelijke vuurwerkshow brengt weer ande-
re ‘uitdagingen’ met zich mee. Het blijkt, als antwoord op 
een vraag van Brouwers (VVD), dat de huidige situatie 
geen problemen oplevert; klachten zijn niet geregistreerd. 
Voor een centrale vuurwerkshow zijn de kosten aanzien-
lijk. Voor een beetje show is de gemeente 20.000 euro 
kwijt plus de kosten van de inzet van politie, handhavers, 
brandweer en medewerkers van de gemeente. De discus-
sie leverde behalve enig inzicht vooral verspilde tijd op. 
Via de pers en hun eigen website communiceert de ge-
meente tegen het einde van het jaar altijd al wat wel en 
wat niet is toegestaan. Heemstedenaren kunnen de jaar-
wisseling al dan niet met vuurwerk blijven vieren. 
Eric van Westerloo

Minimabeleid wordt verruimd
Heemstede - Het Rijk stelt 
extra middelen beschikbaar 
om de toelage voor de mi-
nima te verruimen. De in-
komensgrens is de basis 
voor de toekenning van ex-
tra middelen. Tot nu toe be-
staat er een inkomensgrens 
van 110% van de bijstands-
norm. Dit wordt nu opgetrok-
ken naar 120% voor volwas-
senen en 130% voor kinde-
ren in een gezin met minima-
le inkomsten. Het rijksbeleid 
beoogt vooral kinderen te 
ontzien, in gezinnen die van 
een bijstandsuitkering moe-
ten rondkomen. Voor kinde-
ren geldt dat de extra uit-
kering in natura moet wor-
den uitgekeerd. Dat houdt 
in dat kinderen bijvoorbeeld 
lid kunnen worden van een 
vereniging of voor sportkle-
ding, schoolspullen, zwem-
lessen, vakantieactiviteiten 
of de ouderbijdrage voor de 
school. In die gevallen kan de 
gemeente financieel bijsprin-
gen. Kinderen kunnen ook in 
aanmerking komen voor bij-
lessen als dat nodig blijkt. De 
regeling omvat verder uit-
eenlopende zaken als mee-
doen met culturele activitei-
ten tot het hebben van een 
veilige fiets.
Momenteel maken 130 vol-
wassenen en 117 kinderen in 
Heemstede op de een of an-
dere wijze gebruik van de be-
staande regeling. Verwacht 
wordt dat met de verruiming 
van de inkomensgrens dit het 
komende jaar zal oplopen tot 
155 volwassenen en 258 kin-
deren. Een lastig probleem 
is de eventuele armoedeval. 

Als iemand er in zijn of haar 
inkomen op achteruitgaat 
of juist een kleine betaalde 
baan heeft gevonden vallen 
er mogelijk toch volwassenen 
en/of kinderen tussen de wal 
en het schip. Dit gaat volgens 
onderzoek vooral op voor ge-
zinnen met twee of meer kin-
deren. Doordat er een groot 
aantal regelingen door el-
kaar heen loopt, is het een 
lastige materie. Gezinnen in 
de bijstand ontvangen naast 
hun uitkering bijvoorbeeld 
huursubsidie, kinderbijslag, 
kwijtschelding afval en ri-
oolrechten etc. Door er iets 
bij te verdienen vallen mo-
gelijk andere subsidies weg. 
Door ontslag of arbeidson-
geschiktheid ontstaat weer 
een heel andere situatie. Dit 
alles maakt het erg complex. 
Toch zullen er meer inwoners 
gaan profiteren van de aan-
staande verruiming. De par-
tijen in de commissie sa-
menleving waren unaniem 
voor uitvoering van het nieu-
we plan. Voor het gemeen-
tebestuur ligt nu de opgaaf 
om iedereen, die daarvoor 
in aanmerking komt, te be-
reiken. Mensen willen vaak 
niet uitkomen voor de situ-
atie waarin zij verkeren. Met 
armoede loop je niet te koop. 
Via sportclubs, scholen, ver-
enigingen en de centra voor 
jeugd en gezin hoopt de ge-
meente ook deze mensen op 
te sporen. Tevens zullen in-
woners, via publicaties, op de 
mogelijkheid van een ruime-
re financiële ondersteuning 
worden gewezen.
Eric van Westerloo
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Scouting WABO 
zoekt das
Heemstede - De jaarlijk-
se groepsdag van scouting 
WABO Heemstede werd 8 
april gehouden. Op deze dag 
worden gezamenlijk met alle 
leeftijdsgroepen en bestuur 
leuke activiteiten gedaan. 
Het thema van dit jaar ‘Scou-
ting WABO zoekt das’. De ge-
hele dag stond in het teken 
van de grote onthulling; de 
nieuwe das! De scouts heb-
ben de hele dag buiten in het 
bos kunnen door brengen. 
Het was een erg leuke dag, 
waarvan alle leden hebben 
genoten.
De grootste uitdaging was 
het bouwen van een brug 
over een sloot om bij de nieu-
we das te komen! De oudste 
meiden hebben de brug ge-
bouwd en de anderen heb-
ben door het volbrengen van 
allerlei opdrachten de bouw-
materialen verdiend. Het sa-
menwerken was dus belang-
rijk. Tijdens de pauze bleek 
het brug bouwen een favoriet 
onderdeel, de meiden vroe-
gen namelijk al heel snel: 
“Wanneer zijn we klaar? We 

willen weer verder met het 
bouwen!”
Alle dappere meiden zijn de 
brug overgegaan, en ieder-
een heeft de overkant ge-
haald! Daarna werd, in het 
bijzijn van de ouders, de 
nieuwe das onthuld. Ook 
nieuwsgierig geworden naar 
deze meiden scoutinggroep? 
Meer informatie is te vinden 
op www.waboscouting.nl of 
via info@waboscouting.nl.

‘Blijf uit de 
dode hoek’
Heemstede – De leerlingen 
van groep 7 en groep 8 van 
de Bosch en Hovenschool 
hebben dinsdag 11 april de 
Veilig op Wegles gekregen.
Waar kinderen en grote voer-
tuigen elkaar ontmoeten, 
kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan. Daarom is voorlich-
ting letterlijk van levensbe-
lang, met name aan de meest 
kwetsbare verkeersdeelne-
mers: kinderen. Om kinderen 
bewust te maken van de mo-
gelijke gevaren van het ver-
keer hebben Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) 
en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) een les ontwikkeld 
waarin leerlingen van groep 
7 en groep 8 van het basis-
onderwijs kennismaken met 
vrachtauto’s.
Het dodehoekproject ’Vei-
lig op Weg’ bestaat uit een 
theorie- en een praktijkles. 
De theorieles wordt gegeven 
aan de hand van een online 
film in de klas. Daarna gaan 
de leerlingen naar buiten 
waar de Veilig op Wegvracht-
auto klaar staat voor de prak-
tijkles. Achter het stuur van 
een vrachtauto besef je pas 
goed hoe belangrijk het is om 
als fietser uit de dode hoek te 
blijven. De twee vuistregels 
‘blijf rechts en ruim achter 
een vrachtauto en houd min-
stens drie meter afstand’ zijn 
daarbij heel belangrijk.
Ieder jaar zijn er in het ver-
keer een aantal ongelukken 
in de dode hoek te betreu-
ren. Vooral scholieren zijn 
een kwetsbare groep in het 
verkeer.
’Veilig op Weg’ is het groot-
ste dode hoek lesproject in 
Nederland en uniek in Eu-
ropa. Jaarlijks worden door 
TLN, VVN en alle Veilig op 
Weg partners, zo’n 1500 ba-
sisscholen bezocht.

Uitslag Paasactie De Koffiemeulen
Wie is de winnaar van het ei?
Heemstede - Een paar we-
ken geleden kondigde De 
Koffiemeulen uit Heemste-
de in de Heemsteder de ac-
tie ‘raad het gewicht van het 
grote Paasei’ aan. Speciaal 
voor alle scholen in Heem-
stede. Afgelopen zaterdag 
is dan het grote Paasei ge-
wogen en het gewicht van 
de chocolade ei kwam op… 
8885 gram! De winnaar (die 
het dichtst bij zat) was El-
la Broomans van openba-
re school ‘de Crayenester’. 
Zij had ingevuld 9 kg en 
10 gram. Maandag Twee-
de Paasdag was het dan 

zo ver. Frans de l’ Orme van 
De Koffiemeulen bracht het 
megagrote Paasei langs en 
zag hele blije èn verbaasde 
gezichten. De meeste kin-
deren hadden zo’n groot 
chocolade-ei nog nooit ge-
zien...
Ella had de eer om het cho-
colade ei met een hamer te 
breken. Alle kinderen van 
Ella’s klas en waarschijnlijk 
nog veel meer klassen, kun-
nen lekker genieten van de-
ze heerlijke chocolade de 
komende tijd.
De Koffiemeulen wenst ze 
een smakelijk hapje toe.

KNA pakt uit bij de Hartekamp
Bloemencorso-stop met live jazz

Regio - De pauzeplaats 
voor de ‘maaltijdstop’ van de 
bloemencorsodeelnemers 
zal op zaterdag 22 april bij 
de Linnaeushof zijn.
De corsostoet zal zaterdag 
in de vroege avond even op 
de grens van Bennebroek 
en Heemstede stilstaan. 
Muziekvereniging KNA is 
op het idee gekomen dit 
jaar eens niet met de fanfa-
re mee te lopen naar Haar-
lem maar met het Big Band 
orkest ‘op eigen terrein’ 

langs de route uit te pakken.
Tussen 18.00 uur en het ver-

trek van de laatste praalwa-
gen zal de ‘Big Band Benne-
broek’ optreden ter hoogte 
van de zuidelijke entree van 
de Hartekamp die hiervoor 
enthousiast medewerking 
heeft toegezegd. 

De Big band leden van 
KNA’s ‘Triple B’ geven een 
uitgebreide voorproef uit 
het muziekrepertoire dat tij-
dens de Big Band Battle op 
zondagmiddag 28 mei in 
Caprera wordt uitgevoerd.

Meer weten? Kijk op: www.veilig-op-weg.nl.
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‘Supervrijwilliger’ Theo Geuts-
kens gooide de eerste bal, 
voorzitter Aad Otsen kijkt toe.

Heemstede - Het begon zo 
mooi in Den Haag. Rick Nan-
sink opende de wedstrijd met 
een honkslag, Daan Groe-
newoud vervolgde met een 
basehit en Joey Kuysten liet 
Rick met een double de 0-1 
aantekenen.. Het antwoord 
van Storks kwam in de 3e 
inning, geholpen door een 
Heemsteedse veldfout, waar-
door de openingsslagman 
het 1e honk bereikte. 3 Honk-
slagen  en 2 opofferingsklap-
pen later leidde Storks met 
3-1, waarvan slechts 1 run 
startend werper Hylke van 
Viersen viel aan te rekenen. 
Ook reliever Al Morales miste 
in de volgende slagbeurt bij 2 
man uit  de steun van het in-
field, met de 4-1 als gevolg. 
Het laatste wapenfeit van 
RCH kwam in de 5e in-
ning via geraakt werper voor 
Rick Nansink, over de thuis-
plaat gebracht door honk-
slagen van Daan Groene-
woud en Ties van der Bee-
ke. In de laatste inning be-
paalde Storks na 4 wijd, ge-
volgd door een 2-honkslag 
de eindstand op 5-2.
 
RCH ’s eerste thuisduel van 
het nieuwe seizoen werd op-
geluisterd door supervrijwil-
liger Theo Geutskens, die de 
eerste bal gooide. Dat werk-
te kennelijk inspirerend, want 
al in de 2e inning gingen de 
aanvallers van de Racing los 
met 4 honkslagen op rij, teza-
men goed voor 2 runs. Daar-
na mocht Dion Steyl vanaf 
de heuvel proberen de voor-
sprong vast te houden. Maar 
al in de 3e Haagse slagbeurt 
liet zijn infield hem in de 
steek en werd de voorsprong  

tot 2-1 teruggebracht. En in 
de 5e inning ging het he-
lemaal mis toen bij 2 uit en 
het 2e en 3e honk bezet een 
ogenschijnlijk makkelijke 
vangbal in het outfield gemist 
werd, 2 Hagenezen konden 
scoren en in het vervolg ook 
nog de slagman thuiskwam 
op een nieuwe honkslag. Dat 
was 2-4 en daar bleef het bij, 
want in de daarop volgende 4 
slagbeurten waren aan beide 
zijden de pitchers (bij RCH 
Lars Broersen en Lars Werk-
man) oppermachtig.

 Komende zaterdag zal RCH 
proberen de eerste punten te 
pakken in het thuisduel te-
gen het eveneens nog punt-
loze Wassenaar. Ook de uit-
wedstrijd op zondag zal aan-
vangen om 14.00 uur.

Kon. HFC beleeft super paasweekend
Regio - Het afgelopen paas-
weekend benutte de KNVB 
om de eerder dit jaar afge-
laste wedstrijden in te halen. 
Op zaterdag 15 april werd 
FC Lienden door HFC in een 
uitwedstrijd met 2-0 aan de 
kant gezet. Er was een fout 
van de doelman Jan Schim-
mel voor nodig om HFC op 
een 1-0 voorsprong te bren-
gen. Een eenvoudig te stop-
pen bal verdween tussen 
zijn benen in het doel. Het 
werd geen bijster goed duel 
maar daar had HFC, met de-
ze voorsprong, de minste last 
van. Lienden moest komen 
om niet verder weg te zak-
ken op de ranglijst. HFC bleef 
eenvoudig overeind. Door 
het opkomen van FC Lien-
den ontstond er ruimte voor 
de counter. Kevin Sterling 
maakt van deze mogelijk-
heid gebruik. Hij speelde zich 
vrij op de rand van de 16 me-
ter en drukte af. Het publiek 
van FC Lienden liet zich ho-
ren en ook coach Hans Kraaij  
zweepte zijn spelers verbaal 
op. Het mocht niet baten zo-
dat HFC als overwinnaar te-
rug kon naar Haarklem. 

Op tweede paasdag stond, 
na slechts één dag rust, al-
weer de volgende wedstrijd 
op het schema. Nu werd 
BVV Barendrecht thuis ont-
vangen. Barendrecht stond 
bij aanvang van de wedstrijd 
twee punten voor op HFC. 
Een technisch goed voetbal-

lende ploeg met een paar uit-
stekende spelers. Na amper 
4 minuten had HFC de voor-
sprong al te pakken. Tame-
rus werkte de bal van dichtbij 
achter doelman Van Splunter. 
Barendrecht kreeg één kans-
je, maar Winterberg kon net 
niet bij de bal. Tamerus ver-
grootte de marge via een 
formidabel schot. De Visser 
stond aan de basis door de 
bal puik voor te zetten. Tame-
rus, voor wie twee wedstrij-
den in drie dagen wat veel 
is, werd met een liesblessu-
re direct na zijn doelpunt ver-
vangen. Nog voor rust til-
de De Visser de stand naar 
3-0.  Barendrecht bleef mee-
doen en vocht voor een beter 
resultaat al kreeg HFC doel-
man Boks weinig lastig werk. 

Toch moest hij in de 69e mi-
nuut buigen voor invaller Go-
mes Almeida die kon tegen 
scoren. Binnen de minuut 
herstelde HFC de marge van 
drie doelpunten weer. De bij 
HFC ingevallen Jeffrey Sam 
Sin  krulde een vrije trap ach-
ter doelman Schimmel. HFC 
staat nu op plaats 9. Nog 
geen garantie om niet in de 
nacompetitie te belanden. De 
verschillen zijn zo klein dat 
uit de komende vier wedstrij-
den punten moeten worden 
gehaald. Tussen de nummers 
7 tot 16 is het verschil maar 
10 punten. Gezien het pro-
gramma zal HFC het wel red-
den. Zaterdag 22 april speelt 
HFC uit tegen HHC Harden-
berg dat 17e staat. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Lekker ravotten 
in Speelbos 
Meermond

Heemstede - De groepen 5 
van verschillende basisscho-
len uit Heemstede - in totaal 
220 kinderen - hebben dins-
dag 11 en woensdag 12 april 
genoten tijdens de Adven-
ture Dagen in speelbos Meer-
mond.  SportSupport organi-
seert deze Adventure Dagen 
jaarlijks voor de Heemsteedse 
basisscholen met als doel om 
de kinderen lekker te laten 
buiten spelen en om ze kennis 
te laten maken met dit gewel-
dige speelterrein.  Speelbos 
Meermond ligt aan de Cruiqi-
usweg 1, waar kinderen naar 
hartelust kunnen spelen op 
verschillende activiteitenba-
nen, glijbanen, klim- en klau-
terbanen. Voor deze dagen 
werden er ook een spelle-
tjes uitgezet. De deelnemen-
de scholen van dit jaar waren 
de Ark, de Voorwegschool, de 
Jacoba, de Crayenester, de 
PBS, de Valkenburgschool en 
de Bosch en Hovenschool.

Honkbal
RCH-Pinguïns verspeelt 2x 
een voorsprong tegen Storks

De Paashaas 
bij RCH
Heemstede - Zo sta je te 
trainen, zo loop je paasei-
tjes te zoeken. Dat gebeur-
de woensdag 12 april. Op-
eens stond daar de Paashaas 
op het veld en trapte zelfs 
een balletje mee. Voor de al-
lerjongste jeugd bij RCH had 
de Paashaas maar liefst 4 kilo 
paaseitjes meegenomen en 
in de Mini-arena verstopt.

Maar goed dat het zoeken 
na de training was gepland, 
want u begrijpt, dat daar niet 
zoveel meer van terecht zou 
komen.
De spelertjes kregen de op-
dracht 5 of 6 eitjes te vinden. 
Sommige hadden hele goede 
zoekinstincten want een aan-
tal handen was rijkelijker ge-
vuld dan bij anderen, maar 
hoe mooi is het dan wanneer 
ze alles met elkaar delen.
Samen met een bekertje li-
monade was het lekker ge-
nieten in de kantine.

Foto: Harry Opheikens
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Raadhuis Heemstede. ma/
di/woe: 8.39-17u. do: 8.30-
19.30u. vrij: 8.30-16u.

Donderdag 20 april t/m 
zondag 7 mei ‘Eerbetoon 
aan Herman Stoel’ in de 
Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. Open: do t/m zon,13-
17u.). Zie verder: www.
kzod.nl en
www.facebook.com.

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

Auteursbezoek 
Vrijdag 21 april Moes-
tuinbeschrijver ‘Meester 
Jan’ op bezoek bij: Stich-
ting Kom in mijn Tuin, He-
renweg 16 Heemstede, 
16u. (ingang t.o. Manpad-
slaan Groenendaalse bos.
www.kominmijntuin.com.
I.s.m. boekhandel Blokker 
Heemstede. 

Zaterdag 22 april Jaap 
Toorenaar over ‘Mijn va-
der zei altijd’, boek met leu-
ke uitspraken van vroe-
ger. Toegang vrij, aanvang 
14u. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemste-
de. Reserveren gewenst via 
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472. 

Bloemencorso
Zaterdag 21 april Bloe-
mencorso van Noordwijk 
naar Haarlem, om ca. 18u. 
grens Bennebroek/Heem-
stede. Bij zuid. entree Har-
tekamp speelt om die tijd 
de Big Band Bennebroek. 
(KNA).

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

Feest
  Woensdag 26 april ‘Letz 
Party Haarlem’, Konings-
feest voor 25+, Event Cen-
ter Haarlem . Met dj’s. V.a. 
20.30u. Tickets á 12,- via 
www.letzparty.nl. Deurprijs: 
15,-. Adres: Reinaldapark 
in Haarlem Oost.

Film

Zaterdag 22 april ‘A Plas-
tic Ocean’, i.k.v. (Inter)na-
tionale Dag van de Aar-
de. Aanv. 19.30 uur bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Entree: 10,-.
Na afloop nagesprek met 

HeemSteeds Duurzamer 
en ondernemers. Het aan-
tal kaarten is beperkt, 
dus wees er snel bij, want 
op=op. Entree:  10,-. (De 
film is Engels gesproken 
en niet ondertiteld.) Info en 
kaarten:
www.wijheemstede.nl.
Of bel: (023)548 38 28.

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

Peuter en Kleuter Pret 
thema Circus, Plexat WIJ 
Heemstede, 11-12.30u. 6,- 
euro. Ouders gratis toe-
gang. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl,
plexat@wijheemstede.nl, 
of 5483828.

Lezing
Dinsdag 25 april, 13.30u 
Zuidwest USA in beeld, 
door Evert en Ciska Ab-
spoel bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 5,-. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl, 
(023) 5483828 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

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

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

Haarlems Gemengd Koor 
met muziek van Brahms 
en Mendelssohn. 14.30u. 
Groenmarktkerk Haarlem. 
Toegang: 17,-. (kassa).

Donderdag 27 april Ko-
ningsdag in de Bomen-
buurt (Iepenlaan) Heem-
stede, tussen 13-19u 
zingen en swingen met 
Rudolf Kreuger. Tevens 
vrijmarkten en andere ac-
tiviteiten zie het volledige 
programma elders in de-
ze krant.

AgendA

Senioren
verhalentafel
Vrijdag 21 april, 12, 19, 
26 mei en 2, 9 en 16 ju-
ni Verhalentafel, verhalen 
over vroeger, Bibliotheek 
Heemstede, 10-12u. Toe-
gang gratis. Julianaplein 1 
in Heemstede. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Taxaties
Vrijdag 21 april Taxaties 
zeldzame boeken e.a door 
Arie Molendijk in de Bi-
bliotheek Heemstede, 13-
17u. Taxaties: 5,- euro. Info: 
amolendijkboeken@out-
look.com.

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

T/m eind april Werk van 
Fokelien Faber: recycle-
schilderijen, te zien in 

Info: info@zocherlounge.nl 
en www.zocherlounge.nl.

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

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

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem. Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 28 april bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede 15-17u. Mu-
ziek, workshops-uitleg, 
spel en meer. Deelna-
me gratis. Opgave: 023-
5483828.
Kijk ook op:
www.wijheemstede.nl 

Heemstede - Dementie 
is een hersenaandoening 
waarbij je langzaam maar 
zeker geheel afhankelijk 
wordt van de zorg van an-
deren. De meest bekende 
vorm is de ziekte van Alz-
heimer. In Nederland lijden 
ruim 250.000 mensen aan 
dementie. Gelukkig kunnen 
de meeste dementeren-
den thuis wonen, maar voor 
partners en kinderen is het 
vaak een zware last. Niet al-
leen omdat het gedrag van 
de dementerende verandert 
en lastig kan zijn, ook omdat 
je als mantelzorger je part-
ner, vader of moeder lang-
zaamaan verliest en schuld-
gevoelens op de loer liggen.
Alzheimer kan niet worden 
genezen en dat is een nare 

boodschap. Toch zijn er op-
lossingen! Niet in de zin van 
genezing, wel alledaagse en 
praktische oplossingen voor 
thuis. Meestal is het moge-
lijk om op waardige en res-
pectvolle wijze met moei-
lijk gedrag om te gaan, om 
de dementerende actief te 
houden en te betrekken bij 
alledaagse activiteiten en 
om thuis een veilige omge-
ving te creëren.
 
Training  
Ook in Nederland bestaat 
nog veel onbegrip en onver-
mogen, waardoor demente-
renden niet altijd de zorg en 
toewijding krijgen die mo-
gelijk is. Medewerkers van 
Home Instead Thuisservice 
zien dagelijks hoe hoog de 

nood kan zijn. Om deze re-
denen heeft Home Instead 
de cursus ‘Omgaan met De-
mentie’ ontwikkeld. In 2 bij-
eenkomsten van 2,5 uur 
komt aan bod:
•  Wat is dementie?
•  Omgaan met gedragsver-

anderingen;
•  Betrekken bij alledaagse 

activiteiten;
•  Werken met een levens-

boek;
•  Waardigheid, respect en 

veiligheid.
 
De cursus is kosteloos voor 
mantelzorgers. Tijdens deze 
cursus leert u veranderd ge-
drag begrijpen en leert u uw 
gedrag af te stemmen op uw 
familielid. Deel 1 van deze 
cursus vindt plaats op don-
derdag 11 mei a.s. van 18.30 
tot 21.00 uur. Op donderdag 
18 mei vindt deel 2 plaats 
van 18.30 – 21.00 uur. 
Locatie: Home Instead 
Thuisservice Zuid-Kenne-
merland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. U bent van har-
te welkom.
 
Aanmelden via:
info@homeinstead.nl of: 
023-8200392. Kijk ook op: 
www.homeinstead/zuid-
kennemerland.nl.

Geen genezing, wel oplossingen
Cursus over dementie in mei
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 april 2017

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan De Slottuin II 
- Subsidies voor sportstimulering 
 en archeologie

Heemstede ondertekent bijenconvenant
Op dinsdag 18 april 2017 ondertekende wethouder 
Heleen Hooij het bijenconvenant, onder toeziend 
oog van de Heemsteedse imker Pim Lemmers 
(namens de Bijenstichting). 
Met deze ondertekening geeft de gemeente aan 
actief bij te dragen aan de verbetering van de 
leefomstandigheden van de bijen. Heemstede 
doet dit eigenlijk al door het inzaaien en beheren 
van bloemenbermen, zoals op de Herenweg, de 
middenberm van de Glipper Dreef en recent ook de 
Vrijheidsdreef. Ook is het gebruik van bijvriendelijke 
bomen en beplanting toegenomen. Het bestrijden 
van onkruid gebeurt al geruime tijd zonder 
chemische middelen en zelfs het dak van het 
raadhuis biedt plek aan een aantal bijenkasten. 
Vanaf woensdag 19 april deelt de gemeente 
bloemenzaad uit aan bezoekers van de publiekshal, 

ter ondersteuning van het initiatief ‘Landelijke 
Zaaidag’ van Pim Lemmers.

Net zoals vorig jaar organiseert de gemeente 
op Koningsdag ‘oranjefranje’ in de middag van 
15.00 tot 16.00 uur. Traditioneel wordt aan het 
begin van Koningsdag de aubade gehouden. De 
belangstelling voor de aubade is in de afgelopen 

jaren echter sterk afgenomen, mede omdat 
Koningsdag in de schoolvakantie valt. Daarom 
doen we het sinds vorig jaar anders.

Oranjefranje vanaf 15.00 uur
Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te heffen 
op de Koning. U bent welkom vanaf 15.00 uur in 
het raadhuis voor een praatje, een hapje en een 
drankje met daarbij muziek. Voorafgaand hieraan 
vindt om 14.00 uur een speciale bijeenkomst 
plaats voor alle gedecoreerden uit Heemstede 
waar zij door de burgemeester worden 
toegesproken.

Kijk voor alle informatie en het programma van 
Koningsdag op www.heemstede.nl/koningsdag

Oranjefranje op Koningsdag

Nu lijn 50 tot eind juli niet over de Herenweg rijdt, 
kunt u tijdelijk nog steeds gebruik maken van de 
belbus van Arriva. De belbus rijdt 7 dagen per week 
van 9.00 tot 18.00 uur. Reizigers moeten de belbus 
uiterlijk een uur voor vertrek reserveren via 0900 
1961 (10 cent per minuut). De belbus rijdt zolang 
lijn 50 niet over de Herenweg gaat in verband met 
de werkzaamheden. Het werk duurt tot eind juli.

Haltes en route belbus
De belbus rijdt vanaf de haltes Rijnlaan en Kerklaan 
op de Herenweg richting de halte Wipperplein, waar 
reizigers kunnen overstappen op lijn 50 of R-net 340. 

Extra halte in omleidingsroute lijn 50
Vanwege het werk aan de Herenweg volgt lijn 50 in 
beide richtingen een andere route. 

Om omwonenden van de Herenweg tegemoet te 
komen, rijdt sinds februari de belbus.
Daarnaast is er in de al bestaande omleidingsroute 
van lijn 50 voor de Herenweg (via Glipper Dreef - 
Heemsteedse Dreef - Dreef ) een extra halte 
opgenomen: De Glip.

Meer informatie
Kijk voor alle informatie, inclusief de dienstregeling 
van belbus 550 op www.arriva.nl/zuid-holland. 
Meer informatie over de werkzaamheden op de 
Herenweg vindt u via www.heemstede.nl (Plannen 
en projecten - Herinrichting Herenweg, fase 4).

Alternatief busvervoer voor omwonenden Herenweg
Belbus Arriva



Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2017 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen of 
topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten is 
in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van  
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek aan 
voldoen: 
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
2016, de Bijzondere verordening incidentele 
subsidies sportstimulering 2016 en de Bijzondere 
verordening incidentele subsidies archeologie 
2016. 

- de kortdurende activiteit of het project moet in 
2017 van start te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2017 worden aangevraagd.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene subsidieverordening 
Heemstede 2016, de Bijzondere verordening 
incidentele subsidies sportstimulering 2016 , de 
Verordening incidentele subsidie archeologie 2016 
en het aanvraagformulier voor het jaar 2017 vindt u 
op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’.
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
contact opnemen met Koen Siegrest van de afdeling 
Welzijnszaken, telefoonnummer 023-5485679 of per 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

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

- Per 7 april 2017: K. Kokkelkoren, geboren 
 02-11-1991, Leidsevaartweg 53
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze hierop tot 31 mei 2017 reageren door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Uitschrijving Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Op grond van artikel 8 Besluit registers 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maakt het 
College van B&W bekend dat zij heeft besloten de 

gegevens van KDV Sense for kids met ingang van 
1 april 2017 te verwijderen uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Erfgoedverordening 
Heemstede 2017
Op 30 maart 2017 heeft de raad de 
Erfgoedverordening Heemstede 2017 vastgesteld. 
Hiermee komt de Erfgoedverordening 
Heemstede te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via officielebekendmakingen.nl.

Voorbereiding en uitgangspunten bestemmingsplan 
‘De Slottuin II‘
Burgemeester en wethouders maken ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening, bekend dat zij de voorbereiding gaan 
starten van het bestemmingsplan ‘De Slottuin 
II’ door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten voor het plan.
Het betreft hier het terrein gelegen tussen de 
Cruquiusweg, de Ir. Lelylaan en het Oude Slot.

Ook maken zij bekend dat naast de uitgangspunten 
geen andere onderzoeken ter inzage worden 
gelegd en dat er geen advies zal worden gevraagd 
aan een onafhankelijke instantie.

Algemene en specifieke uitgangspunten
Voor de bestemmingsplannen in Heemstede 
zijn algemene uitgangspunten geformuleerd die 
voor alle bestemmingsplannen in Heemstede 
gelijk zijn en specifieke uitgangspunten die per 
bestemmingsplan verschillen.
De gemeenteraad heeft de algemene 
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen op 
29 januari 2009 vastgesteld. Nu heeft het college 
een notitie opgesteld waarin de op het terrein 
van De Slottuin II specifieke uitgangspunten zijn 
opgenomen. Deze specifieke uitgangspunten 
zijn mede tot stand gekomen naar aanleiding van 

overleg met het Buurtcomité Nova, Elan Wonen en 
de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed.

Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten 
wordt in een vroeg stadium de richting aangegeven 
voor het ruimtelijke beleid voor dit gebied. Er is 
bestemmingsplan in voorbereiding, maar met uw 
mening op dit moment kunt u de gedachtevorming 
over de invulling van het gebied en de inhoud van 
het bestemmingsplan beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan 
kunt u tot en met 17 mei 2017 een schriftelijke 
reactie sturen naar het college van Burgemeester 
en wethouders (postbus 352, 2100 AJ Heemstede 
of per e-mail: gemeente@heemstede.nl). Reageren 
kan ook mondeling bij één van de contactpersonen 
onder het kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten van 
het bestemmingsplan ‘De Slottuin II’ kunt u vinden 
op www.heemstede.nl > Wonen > Verbouwen > 
Bestemmingsplannen. Ook liggen de stukken ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording daarvan 
worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. 
De reactie van de gemeente zal aan alle insprekers 
worden toegezonden. Daarbij wordt aangegeven 
op welke manier uw reactie is betrokken bij de 
opstelling van het ontwerp-bestemmingsplan.

Naar verwachting wordt het ontwerp-
bestemmingsplan ‘De Slottuin II’ eind juni 2017 ter 
inzage gelegd. Op dat moment kunt u weer uw 
mening over het plan geven en zal uw mening 
door de gemeenteraad worden meegewogen in de 
definitieve besluitvorming. Het bestemmingsplan 
wordt volgens planning in het derde kwartaal van 
2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via telefoonnummer 023 5485783 of met 
mevrouw M. Boor van dezelfde afdeling via 
telefoonnummer 023 5485761.



Verwijdering vaartuig Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen: 

- Een naamloze, blauwgrijze stalen boot in de 
watergang achter Linge 81-82

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 25 april 2017 de 

gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen de genoemde termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 

opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als het vaartuig na deze 13 weken niet is opgehaald, 
zullen burgemeester en wethouders overwegen het 
vaartuig openbaar te verkopen of te vernietigen.

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

Markten Jan van Goyenstraat
Op 11 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het 
organiseren van:
- Een kunstmarkt op zondag 18 juni 2017
- Een brocantemarkt op zondag 10 september 2017

Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven voor het 
afsluiten van de Jan van Goyenstraat op 18 juni en 
10 september 2017 van 07.00 uur tot 19.00 uur. 
De Jan van Goyenstraat zal op deze data worden 

afgesloten tussen de Lucas van Leijdenlaan en het 
Adriaan van Ostadeplein.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, ontvangen 3 
april 2017

- Haringvlietplantsoen 7, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 138200, ontvangen 
4 april 2017

- Spaarnzichtlaan 23, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 137598, ontvangen 4 april 2017

- Laan van Alverna, het plaatsen van een schuifhek 
als erfafscheiding, wabonummer 137886, 
ontvangen 5 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 3 

dakkapellen, wijzigen pui voorgevel en plaatsen 
trap, wabonummer 121106, ontvangen 16 
februari 2017

- Valkenburgerlaan 58, het uitbreiden van de 1e 
verdieping met dakterras, wabonummer 128864, 

ontvangen 10 maart 2017 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunningen
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, verzonden 14 april 2017
- Binnenweg 67, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 127263, verzonden 14 april 2017
- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel met frans balkon (dakopbouw) in 
het achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
verzonden 14 april 2017

- Heemsteedse Dreef 153, het plaatsen van 
een gazen haag dragende erfafscheiding, 
wabonummer 129225, verzonden 14 april 2017

- Meerweg 47, het kappen van een berk, 
wabonummer 133908, verzonden 14 april 2017

- Vechtlaan 1, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 136339, 
verzonden 14 april 2017

- Binnenweg 149, het wijzigen van reclame 

en vervangen kozijn, wabonummer 118198, 
verzonden 14 april 2017

- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping 
en dakterras op vergunning vrije uitbouw, 
wabonummer 100607, verzonden 14 april 2017

- Willem Klooslaan 15, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 127703, verzonden 14 
april 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik. 
- Herenweg 113, brandveilig gebruik voor 

woonvoorziening “De Overstap” en het realiseren 
van 2 appartementen, wabonummer 109094, 
ontvangen 10 januari 2017, uitgebreide 
procedure

U kan zienswijzen insturen tot en met 6 weken na 
publicatie. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

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

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

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

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

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