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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Een speciaal moment voor Joodse 
verzetsstrijdster Leesha Roose
Heemstede - Met het gedicht 
‘Fluit’ van Marinus van den Berg 
begon woensdagavond 11 april 
in de schemering Paola Konings-
veld, voorzitter van de Stichting 
Joods Monument Heemstede, de 
bijeenkomst ter nagedachtenis 
aan de 162 joodse Heemsteedse 
burgers en onderduikers.

Steeds weer hoor ik de fluit
Jij speelt het lied van de moord
Op de 6 miljoen, op de 162 namen 
hier op deze plek
Die rauwe tonen klinken in ons hart

Paola sprak over de joodse ver-
zetsstrijdster Leesha Roose, die 
onder de naam Elisabeth Bos als 
jonge joodse vrouw van augustus 
1943 tot mei 1945 actief was in 
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Naar de bollen in Heemstede
Heemstede – Wie zegt dat je voor bollenvelden naar Zuid- 
Holland moet, naar Lisse en omstreken, is niet helemaal juist. 
Ook Heemstede heeft bollenvelden. Vroeger waren er meer maar 
ze zijn er gelukkig nog: kleurige velden met voorjaarsbloeiers 
zoals de heerlijk geurende hyacint.
Hier zo mooi gefotografeerd aan de Herenweg, tegenover Huis te 
Manpad. De foto is van Marianne Wever. “De velden zijn een lust 
voor oog en neus!” Aldus de Heemsteedse.

Heeft u ook een mooie voorjaarsfoto? Mail die naar:
redactie@heemsteder.nl.

Groen licht voor nieuwbouw 
polikliniek Meer en Bosch
Heemstede - De kogel is door de 
kerk. De oude kapel op het terrein 
van SEIN wordt gesloopt en ver-
vangen door nieuwbouw, waarin 
dan een polikliniek wordt geves-
tigd. Het plan loopt al een aantal 
jaren. 

Vooral buurtbewoners van de 
Voorweg hadden grote moeite 
met de nieuwbouw. Er is een aan-
tal gesprekken gevoerd tussen 
de directie van SEIN en de om-
wonenden. Uiteindelijk is er toch 
wederzijds begrip ontstaan tus-
sen partijen. Ook de historische 
vereniging, bij monde van voor-
zitter Jaap Verschoor, gaf aan de 
kapel liever te behouden maar 
was uiteindelijk tevreden met de 
toezegging dat veel karakteris-
tieke elementen behouden blij-
ven. Mocht de nieuwe polikliniek 
geen plaats krijgen op de huidi-
ge locatie, zou SEIN wel eens kun-
nen vertrekken uit Heemstede. 
Dat althans maakte directeur Bar-
zilay in de commissie Ruimte op 
12 april duidelijk. Sein geeft werk 
aan 1500 medewerkers waarvan 
een groot aantal Heemstedena-
ren. Personeel, cliënten en bezoe-
kers zijn ook goed voor de lokale 
middenstand. 

Cliënten van Meer en Bosch be-
nadrukten dat de huidige facili-
teit niet meer voldoet aan de ei-
sen van deze tijd. In het stuk was 
tevens een vergezicht opgeno-
men over het oostelijke deel van 
het terrein. Dat viel bij veel om-
wonenden verkeerd. Verschillen-

de insprekers uitten hun angst 
voor het verdwijnen van het 
speelveld, veiligheid en onge-
wenste bouw. Er lag een schets 
van 2008 met mogelijke bouw-
locaties en groen. Een tweede 
schets gemaakt in 2018 gaf veel 
meer bouw aan, maar ook nog 
veel groen. Nu beslissen over 
een mogelijk toekomstige uit-
breiding met woningbouw vond 
geen genade bij de commissiele-
den. De kapel afbreken en nieuw-
bouw prima, maar geen verge-
zichten over andere locaties op 
het terrein. Boeder (CDA) kwam 
als eerste met het idee dit verge-
zicht uit het collegevoorstel te ha-
len. Schul (D66) wees de commis-
sie er wel op dat het de commis-
sie zelf was die om dit vergezicht 
had gevraagd. Barzilay verklaarde 

dat het wat SEIN betreft geen en-
kel probleem is om het los te kop-
pelen. “Voor ons is momenteel al-
leen de polikliniek van het groot-
ste belang.” Hij zegde toe dat er 
de komende vier jaar niets verder 
gaat veranderen. Er wordt ook 
geen grond verkocht aan ontwik-
kelaars.
Hiermee is de vrees van veel be-
woners voorlopig weggenomen. 
Dat er op termijn misschien toch 
een visie moet komen, daar kon 
de commissie zich wel in vinden. 
Er werd akkoord gegeven voor 
aanpassing van de omgevings-
vergunning, wel zonder verge-
zicht richting toekomst. SEIN kan 
aan de slag met het indienen van 
een bouwplan.

Eric van Westerloo

HBC boekt 
monsterscore
11-0 tegen DIO

Heemstede - Zondag 15 
april troffen HBC en DIO el-
kaar op het HBC sportpark. 
HBC, de lijstaanvoerder, te-
gen de zekere degradant 
DIO. 

Het verschil in kwaliteit en 
effectiviteit bracht HBC tot 
deze monsterzege. DIO had 
de verkeerde shirts meege-
nomen, zodat zij na over-
leg speelden in de reserve-
shirts van HBC. Geen fraaie 
uitgangspositie als je moet 
strijden voor elk punt. HBC 
was oppermachtig. Soms 
wat slordig in de opbouw 
en lang niet de volle 90 mi-
nuten in de hoogste versnel-
ling. Het duurde toch nog 10 
minuten voordat Luke Vahle 
het eerste doelpunt achter 
doelman de Jong kon wer-
ken. Een tweede doelpunt 
van hem werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Daarna 
begon het feest voor HBC 
pas goed. 

Achtereenvolgens zorgden 
Liefting, Van de Linde (2 x) en 
Van Loon (2 x) voor een 6-0 
ruststand. Behoudens een 
paar speldenprikjes kon DIO 
daar niets tegenover stellen. 
DIO moest zelfs tweemaal 
spelers wisselen wegen flin-
ke blessures in een overi-
gens sportieve wedstrijd. 
HBC-coach Peter van der 
Waart wisselde na de pau-
ze direct drie spelers. Toen 
even later Van Hooff moest 
uitvallen met een spierbles-
sure werd de wedstrijd toch 
eenvoudig met 10 man uit-
gespeeld. Het duurde even 
voordat HBC de doelpun-
tenmachine weer had aan-
gezet. Mackay, Van de Linde, 
Liefting, Kruithof en Vahle 
werkten gestaag aan het op-
schroeven van het doelsal-
do. Na 90 minuten stond de 
eindstand 11-0 op het bord. 
Het blijft spannend. De ach-
tervolgers van HBC (Zwa-
nenburg en NFC) staan nog 
steeds dichtbij. Deze teams 
treffen elkaar nog en beide 
komen HBC ook nog tegen 
voordat de competitie ten 
einde is. 

Zondag 22 april gaat HBC 
op bezoek bij BSM in Ben-
nebroek.  Medio mei zal blij-
ken of Heemstede een der-
deklasser rijk is. 

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

het verzet in Heemstede. Als dek-
mantel werkte ze als verpleeg-
kundige in het Marishuis op het 
Marisplein 3 in Heemstede.
Daarvoor werkte ze als verpleeg-
ster in joodse ziekenhuizen in 
Amsterdam. Ze was net 17 jaar 
toen de tweede wereldoorlog uit-
brak die ze nauwelijks overleefde. 
Haar ouders, twee broers overi-
ge familieleden zijn vermoord. 
Na de oorlog is zij met het ver-
zetsherdenkingskruis geëerd 
voor haar moedige verzetswerk.
Leesha Roose heeft de doden 
nooit kunnen begraven. “De na-
zi’s hebben ons volk als vee weg-
gevoerd en vermoord.” Een be-
grafenis was niet mogelijk en een 
grafzerk was er niet. Toen zij een-
maal na de oorlog in Israël was, 
waar ze haar ervaringen en ge-
dachten op een rij kreeg, be-
gon ze met het schrijven van een 
boek over haar leven tijdens de 
Holocaust. De titel ‘De tulpen zijn 
rood’ is ontleend aan een wacht-
woord dat door de verzetsbewe-
ging gebruikt werd. Toen haar 
verteld werd dat haar boek ‘ver-

slavend’ was, lachte ze. Ande-
ren zeiden dat ook. “Iedereen 
die mijn boek leest, kan zich niet 
voorstellen dat iemand die zo-
veel meegemaakt heeft, eruit ge-
komen is als een redelijk en func-
tionerend mens”, zei ze. Een straat 
in Heemstede naar haar vernoe-
men zal alles wat zij de gemeen-
schap gaf en wat ze in haar le-
ven bereikte,  in onze herinne-
ring vasthouden. ‘Lies’ Bos is in 
februari op 88-jarige leeftijd over-
leden in Jeruzalem. Zij wordt 
niet vermeld in het ‘Boek van de 
Namen – Sefer HaSjemot’, met de 
162 namen op het monument. 

Op uitnodiging van de secreta-
ris van de Stichting, Harald van 
Perlstein, werden de 162 namen 
voorgelezen door de aanwezi-
gen, waaronder burgemeester 
Astrid Nienhuis en vele betrokken 
bezoekers van de Jom Hasjoa, de 
dag der vernietiging en zij legden 
steentjes op het marmer. Steen-
tjes die niet vergaan.

Ton van den Brink 

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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‘De sigarenfabriek van Isay Rottenberg’
Heemstede – Op donderdag 26 
april houden Hella en Sandra Rot-
tenberg een lezing over De siga-
renfabriek van Isay Rottenberg - 
de verborgen geschiedenis van 
een joodse Amsterdammer in na-
zi-Duitsland, ’s avonds om 20.00 
uur bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
 
De sigarenfabriek van Isay Rot-
tenberg is een even aangrijpend 
als boeiend verslag: geschiede-
nis en familieverhaal in één. Een 
oproep over geroofd joods be-
zit brengt Hella en Sandra op het 
spoor  van de sigarenfabriek die 
hun grootvader, Isay Rottenberg, 
in 1932 overnam in het stadje Dö-
beln bij Dresden. Niemand, noch 
hun grootvader, noch hun vaders, 

had hun er ooit iets over verteld. 
De fabriek blijkt ook niet de eer-
ste de beste, maar de modernste 
van Duitsland, waartegen de con-
currenten fel campagne voeren. 
In Duitse archieven vinden ze een 
schat aan documenten, waar-
in op de voet te volgen is hoe de 
Nederlands-joodse ondernemer 
Isay Rottenberg onverschrokken 
strijd levert om zijn bedrijf in na-
zi-Duitsland te behouden. Waar-
om stapte hij in dit avontuur? 
En waarom bleef hij toen Hitler 
een hal�aar later aan de macht 
kwam?
 
Toegang: € 5,-.
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
of 023-5282472.
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (63)
De toenfoto is van 1950 uit het 
NHA van de nummers 19 en 21, 
de bouwtekening voor deze 
twee pandjes was er in 1900. Vo-
rige week melden we al dat Teeu-
wen Brandstoffenhandel nr. 23 
en 25 gebruikte in hun adver-
tenties, maar dat gold ook voor 
nr. 21, Op 20 juli 1931 verhuisde 
het kantoor echter naar nr. 23. In 
het Haarlems Dagblad van 3 mei 
1913 wordt G. Teeuwen al ge-
noemd op Raadhuisstraat 21.

In het adressenboek van 1 januari 
1930 worden Brandstoffenhandel 
G. Teeuwen & Zn. en garage Teeu-
wen genoemd op nummer 21. Bij 
W. Teeuwen kon je ook terecht 
voor rijwielherstel en stalling. Op 

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 22 april, 10u.:
ds. Jolien Nak.

Oratoriumkoor Bennebroek zingt 
gedeeltes uit ‘Saul’

dirigent:  Frank Hameleers  
organist: Jeroen Koopman   

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 19 april, 14u.
Eucharistiev. Past. R. Verhaegh. 

Open huis/koffie.
Zondag 22 april, 10.30u.
1e H. Communiefeest.

Eucharistiev. Gelegenheidskoor.
Past. J.J. van Peperstraten

en Past. A. Dekker.   

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 22 april, 10u. Oude Kerk: 
ds. P.I.C. Terpstra, dienst van Schrift 

en Tafel, crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl

19 april 1930 wordt iedereen uit-
genodigd voor de opening van 
de door W. Teeuwen nieuw ge-
bouwde garage, aldus de Eerste 
Heemsteedsche Courant van 18 
april. W. Teeuwen was op 15 mei 
1926 als autoreparateur begon-
nen in de oude Turfschuur van 
zijn vader achter de Raadhuis-
straat.

Volgens het adressenboek van 1 
januari 1951 veel Teeuwen’s op de 
Raadhuisstraat: Teeuwen’s Auto-
bedrijf op nr. 21, op nr. 23 Brand-
stoffenhandel Teeuwen en op 31 
groentehandelaar A.G. Teeuwen. 
Ook in 1961 nog. In de jaren 60 en 
70 zat Citroën Hoofdagent Auto-
mobielbedrijf Geert Hoogeveen 
op nummer 21, genoemd in de 
stratenboeken van Bloemendaal, 
Haarlem en Heemstede.

In 1975 zijn de panden 15 tm 23 
gesloopt voor nieuwbouw van 
Datsun/Nissangarage Gratama. 
Rond 2003 zijn de garages van 
Gratema gesloopt t.b.v. de bouw 
van het huidige appartementen-
complex met daaronder de win-
kels.
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 16 april 2018. De huidige 
nummers 19-21. Nummer 19 is 
voornamelijk een woonhuis ge-
weest voor het werd gesloopt en 
heeft verder niets te maken ge-
had met de bedrijvigheid op nr. 
21.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 22 april 10u. Gezamenl. 
dienst in Kennemer Sportcenter,

IJsbaanlaan 4a, Haarlem.
Koediefslaan GEEN dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek 

Zondag 22 april om 10u. Proponent 
J.B. Mulder uit Hilversum.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 22 april, 10u. Ds. N.G. 
Scholten, viering Heilig Avond-

maal
 

www.adventskerk.com

Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heemste-
der). 

Bijdrage: Harry Opheikens

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

11-04-2018
Jeffrey Mastbergen &

Febe Keijsper

Regio - Op zondag 22 april hou-
den de bij ‘Geloven in de Stad’ 
aangesloten kerken een geza-
menlijke kerkdienst in het Kenne-
mer Sportcenter, IJsbaanlaan 4a 
in Haarlem. Het wordt een prach-
tig feest, waar zo’n 2.000 christe-
nen uit meer dan 20 kerken uit 
Haarlem en omgeving elkaar ont-
moeten en samen naar God wil-
len luisteren en Hem eren. Een 
dienst waarin Jezus Christus, Zijn 
liefde en boodschap centraal zul-
len staan. Zijn leven en bood-
schap zijn de basis van Hoop voor 
onze stad. Mensen van Hoop wil-

len wij zijn. Dat is het thema van 
de dienst.

Er is veel muziek, er is een eigen 
ontmoetingsprogramma voor de 
jongeren en een kinderprogram-
ma onder leiding van Matthijs 
Vlaardingerbroek. Hij ziet het ge-
loof net als het leven, een enorm 
avontuur. Je weet namelijk dat je 
onderweg bent, maar waarheen 
is lang niet altijd duidelijk. Door 
middel van zijn creatieve ver-
halen en ideeën helpt hij kinde-
ren (en hun  ouders) met goede 
moed op pad!

‘Mensen van hoop willen wij zijn’

Historische in- en uitgangen Herenweg West
Berkenrode II

Heemstede - Ditmaal aandacht voor 
Berkenrode. De gemetselde boog-
brug is vroeg 18de eeuws en ligt over 
het voormalige ‘grand canal’. De oor-
spronkelijke rechte toegangslaan is bij 
de aanleg van de landschappelijke tuin 
verlegd naar de huidige gekromde laan, 
die weer op de oorspronkelijke brug 
aansluit.
Het metselwerk is in de vorige eeuw ver-
nieuwd.
Aan beide zijden zijn korte pijlers ge-
metseld, op het westelijke pad, Lode-
wijk XIV  dekplaten, waarop siervazen uit de tweede helft van de 
19 eeuw staan.
Deze hebben op de rand een versiering van satermaskers en ap-
pels en het oostelijke paar heeft een versiering in Lodewijk XIV 
trant met pijnappel als bekroning
Het gietijzeren balusterhek dat de pijlers verbindt stamt uit de 
18e eeuw.
Het terrein is niet toegankelijk.
(Bron: Heerlijkheid Berkenrode landgoed en Huis)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Tapijt van tranen
Een tapijt van tranen
verwarmt de zee
het rolt zich vluchtig uit 
en kabbelt mee
op golven die vooruit
verzinken in het vergane
Ik strijk mijn hand door mijn haar
terwijl ik naar de branding staar 
waar rotsen en stenen
herinneringen bewenen
een verleden stevig omarmen

Bart Jonker

Daken gezocht
Heemstede - Gemeenten 
stimuleren inwoners om 
over te gaan op zonne-ener-
gie, door bijvoorbeeld col-
lectieve inkoop via de Hui-
zenaanpak. Maar zonnepa-
nelen op eigen dak is niet 
voor iedereen mogelijk. 
Deelname aan de zonne-co-
operatie Zon op Heemstede 
is een goed alternatief met 
een interessant rendement. 
Zon op Heemstede zoekt 
nieuwe deelnemers, daken 
dus!

Er is een wachtlijst van 400 
zonnepanelen. Inmiddels 
heeft de coöperatie in totaal 
bijna 700 panelen liggen op 
vier gemeentelijke daken en 
op het dak van biologische 
melkveehouderij De Dinkel-
hoeve. Dakeigenaren heb-
ben er geen omkijken naar 
en ontvangen een aandeel 
in de opbrengst. 

Zon op Heemstede is een lo-
kale zonne-coöperatie. Zij 
brengt zonnepanelen aan 
op andermans dak. U kunt 
lid worden van de coöpera-
tie voor het aantal panelen 
dat u nodig heeft. De coö-
peratie zoekt een dak, zorgt 
voor de inkoop van de pa-
nelen, aanleg en het onder-
houd. Alle informatie kunt u 
opvragen via:
info@zonopheemstede.nl.

Oplevering van De Dinkelhoeve 
aan de Cruquiusweg, het vijfde 
en grootste project van Zon op 
Heemstede.

GEEN KRANT?
0251-674433





04 18 april 2018

Bedrijvigheid op 
Kom in mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen donder-
dag- en vrijdagmiddag was het 
weer ‘volle bak’ op KIMT, bij de 
kindertuinen en generatietuinen. 
De aardappelen en uien zijn de 
grond ingegaan en ondanks de 
regen op donderdagmiddag had 
iedere deelnemer, jong en oud er 
zijn in.

Op vrijdagmiddag waren er drie 
bewoners van de Heemhaven om 
in de mindervalidebakken, onder 
begeleiding van een vrijwilliger 
te moestuinieren. Na afloop een 
kopje thee in het Tuinhuis en te-
vreden gingen de dames weer 
richting Heemhaven.

Er zijn nog tuinen vrij (zowel kin-
der- als generatietuinen) op de 
donderdag- en vrijdagmiddag. 
Voor meer informatie bel 023-
5282651 (Mik van der Bor) of: 
www.kominmijntuin.com.

Vergeten…
Heemstede – In het artikel 
over Nanda Sharon, vorige 
week in onze krant, waar-
in haar werk als kindertolk 
aan de orde komt evenals 
het ‘helend schrijven’, zijn 
de contactgegevens van de 
praktijk per abuis niet op-
genomen. Meer informatie: 
Gzond, Valkenburgerlaan 73, 
2103 AM Heemstede.
Telefoon: 023-5470950.

Open dag op zaterdag 21 april
Blij met een appartement in 
Serviceflat De Luchte in Driehuis
Regio - Sinds 1 december 2017 
wonen Nel (76) en Fred (82) van 
Beusekom in Serviceflat De Luch-
te. Nu, ruim vier maanden later, 
zijn zij nog steeds enorm blij met 
hun appartement aan de ‘goud-
kust’ van Driehuis. 

Nadat er afgelopen jaar bij de 
Van Beusekoms was ingebro-
ken, voelden zij zich niet meer 
veilig in hun eigen huis. Ook het 
aangebrachte alarm kon het ge-
voel van onveiligheid niet meer 
weghalen. “Op een gegeven mo-
ment zijn we een paar keer langs 
de serviceflat gewandeld en von-
den we het er allemaal mooi en 
verzorgd uitzien”, aldus enthousi-
aste Nel. “Van het een kwam het 
ander. Samen met onze dochter 
Hélène hadden we al snel een ge-
sprek met Margreet Vink, direc-
teur van De Luchte. Zij vertelde 
ons dat er spoedig een apparte-
ment zou vrijkomen en omdat wij 
al heel wat jaren op de wachtlijst 
stonden, kwamen wij daarvoor in 
aanmerking.”

“Margreet had het in dat ge-
sprek over de goudkust van Drie-
huis”, vult Fred aan, “de bijzonder 
mooie ligging van het apparte-
ment maakt die benaming hele-
maal waar.” Na dat eerste gesprek 
is het allemaal heel snel gegaan. 
Nel: “Voordat wij in ons apparte-
ment konden, hebben mensen 

van De Luchte het helemaal op-
geknapt. Onder andere een nieu-
we keuken en badkamer. En ie-
dereen die hier komt, vindt het 
ook zo gezellig. Wij hadden trou-
wens nooit gedacht hier nog zo 
veel spullen kwijt te kunnen!”
“Alles kan en niets is verplicht”, 
aldus Nel. “Dat geldt trouwens 
ook voor deelname aan de acti-
viteiten die hier worden georga-
niseerd. Als ik aan het tennissen 
ben, gaat Fred nog wel eens naar 
de koffieochtend en vorige week 
zijn we nog naar de filmavond ge-
weest.”

Nel en Fred van Beusekom maken 
op dit moment geen gebruik van 
een wekelijkse huishoudelijke 

hulp en ook koken doen zij nog 
zelf. Zodra zij meer behoefte heb-
ben aan ondersteuning liggen al-
le services en faciliteiten binnen 
handbereik. Het past bij de am-
bitie van Serviceflat De Luchte 
om het eigen leven en de moge-
lijkheden van de bewoners cen-
traal te stellen en niet de beper-
king. Een eigen appartement en 
een veilige en stimulerende om-
geving zijn daarvoor een belang-
rijke basis. 

Meer weten over Serviceflat 
De Luchte in Driehuis? Kijk op
www.deluchte.nl of kom naar de 
open dag op zaterdag 21 april 
van 11.00 tot 15.00 uur.
(foto: aangeleverd)

“Lourdes voelt als thuiskomen”
Regio – Joke Hoekman orga-
niseert gespecialiseerde reizen 
naar het bedevaartsoord Lour-
des. Hoewel de reisleidster al ja-
ren in het Brabantse Oisterwijk 
woont, is, voelt ze zich nog altijd 
thuis in haar geboortestad Haar-
lem. Vanuit Haarlem verzorgt 
ze daarom ook bus- en vliegrei-
zen naar de plek waar de Heilige 
Maagd Maria verscheen aan de 
14-jarige Bernadette.

In mei en in september staan er 
weer bedevaartreizen in de plan-
ning. Vooral die in september is 
heel speciaal voor mensen uit ons 
bisdom, omdat Mgr.J.Hendriks de 
bedevaart zal begeleiden.

Joke Hoekman kwam voor de 
eerste keer in Lourdes in 1991. 
Haar moeder wilde er heen, maar 
haar vader niet. Als oudste van 
de drie kinderen besloot Joke 
haar moeder te vergezellen. Het 
werd een eyeopener voor haar: 
“De bijzondere sfeer in Lourdes 
greep me. Het bleef niet bij die 
ene keer, want ik ga nu voor de 
65ste maal naar het zuiden van 
Frankrijk, sinds 1995 als reisleid-
ster. Het is gek, de kerken lopen 
leeg, maar de bedevaartsoorden 
zijn in trek. Men is blijkbaar toch 
op zoek naar iets.”

Joke Hoekman benadrukt dat de 
reis voor iedereen te maken is, 
ook voor mensen die assisten-
tie nodig hebben. De medewerk-
sters, allen vrijwilligers, van de 
Lourdesgroep bieden hen hulp. 

Ze duwen de rolstoel, dragen de 
koffers en helpen bijvoorbeeld 
met het aantrekken van steun-
kousen. Een ieder kan mee als de 
eigen huisarts ermee instemt.

Om de reis betaalbaar te hou-
den verkoopt de Stichting onder 
meer eigengemaakte kaarten en 
mooie gebreide sjaals. Het geld 
kan gebruikt worden voor men-
sen die een Lourdesreis niet vol-
ledig kunnen betalen en voor een 
bijdrage aan de onkosten van de 
vrijwilligers. Joke Hoekman geeft 
toe dat het de plek is die haar 
aantrekt. “Natuurlijk inspireren de 
deelnemers aan de bedevaart mij 
ook. Iedereen gaat met een be-
paald doel naar Lourdes: om iets 
vragen aan Maria of om dank-
baarheid te tonen. We bidden, la-

chen en huilen met elkaar en er 
komen veel gesprekken op gang. 
Ik hoor altijd dat de mensen er 
gesterkt van thuiskomen. Ik zou 
zelf nooit voor de 65ste keer naar 
Benidorm gaan met een groep. 
Maar Lourdes is voor mij een he-
le speciale plek, ik voel het steeds 
weer als thuiskomen.”

De bedevaart naar Lourdes biedt 
een volledig verzorgd program-
ma en is van dinsdag 11 t/m zon-
dag 16 september. Voor de (bus)
reis in mei zijn nog 2 plaatsen be-
schikbaar.

Inlichtingen via de website:
www.lourdes-groep.nl of bij
Joke Hoekman tel. 06 42347729.

Mirjam Goossens

Foto als moederdaggeschenk
Heemstede - Sonja Goed is fo-
tograaf in Heemstede en omge-
ving. Binnenkort is het moeder-
dag. Een leuk idee wellicht om 
moeder een mooie foto te geven 
van uw kind(eren). 

Sonja is zondag 22 april aanwezig 
bij Bloemisterij Harry aan de Glip-
perweg 38 waar zij gratis proeffo-
to’s maakt. Zo kunt u kennisma-
ken met haar stijl van fotografe-
ren. De foto is daarna in de win-
kel af te halen.
Als de foto bevalt kan Sonja uit-
nodigen om in haar thuisstu-
dio een prachtig moederdagge-
schenk te laten maken. Ze kan 

tevens een fotoboek, een mooie 
wandversiering of een ingelijste 
herinnering verzorgen.

“Wat ik het liefste doe is het vast-
leggen van mooie herinneringen. 
Toen ik jaren geleden een camera 
oppakte wist ik al heel snel: hier 
wil ik verder mee! Vanuit een si-
tuatie waarin ik afgekeurd werd, 
bleek de fotografie iets te zijn 
waarin ik mezelf had gevonden, 
waar ik energie van kreeg en waar 
ik ook nog eens goed in bleek te 
zijn. Ik hou van mensen, échte 
mensen, precies zoals ze zijn. Na-
tuurlijke gezichten, met alle emo-
ties die daarbij horen, prachtig”, 
aldus Sonja.
Iedereen is van harte welkom 
zondag aanstaande van 14.00 tot 
16.00 bij Bloemisterij Harry. 

Informatie: 06-26758835 of email: 
sonja@sogofotografie.nl

Veel muziek op Koningsdag bij koffiehuis Reba
Heemstede – Altijd leuk is het in 
Heemstede op Koningsdag. Tra-
ditiegetrouw worden tal van fes-
tiviteiten gehouden in het dorp 
met voor ieder wat wils. Daarbij 
speelt muziek steevast een be-
langrijke rol.

Bij koffiehuis Reba, op de hoek 
van de Valkenburgerlaan en Cam-
plaan pakt men op gebied van 
gezelligheid en muziek groots uit. 
Het belooft een gezellige dag te 
worden met maar liefst drie acts. 
Zanger Dave Giacomini uit Haar-
lem komt langs, een “waanzinnig 
goede zanger”, zoals hij in de om-

geving bekend staat. Daarnaast 
kan genoten worden van een op-
treden van zangeres Ellis en laat 
het duo Erik & Betsie van zich ho-
ren.
Om 10.00 uur opent Reba deze 
feestelijke vrijdag de deuren, de 
muziekoptredens zijn van 12.00 
tot 19.00 uur. En lekker buiten 
natuurlijk, dus gehoopt wordt 
op goed, droog weer. Overigens 
kunt u natuurlijk bij het koffiehuis 
ook (buiten) van een lekker saté-
tje genieten en uiteraard van een 
heerlijk drankje. Zowel het natje 
als het droogje kunt u door mid-
del van munten aanschaffen. 

Maak je eigen 
Koningsvlag
Heemstede – Op woensdag 25 
april maken de kinderen van de 
Knutselclub zelf een Koningsvlag. 
Om mee te zwaaien of aan het 
huis op te hangen.
De knutselclub is voor jongens en 
meisjes van 5 t/m 10 jaar. Ze knut-
selen tussen 13.30 en 15.00 uur 
bij WIJ in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kosten: 
€5,-. Meld uw kind aan via 023-
5483828.

Koninklijk menu
Heemstede - Maandag 23 april 
kunt u in Eethuis de Luifel genie-
ten van een koninklijk menu. De 
prijs van themadiner is €10,25. 
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf. Belt u 
hiervoor 023-5483828.

De Luifel vindt u aan de Heren-
weg 96, Heemstede. U kunt aan 
tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert.

Only Friends G1 -  HBC G1: 6-4 
De wederopstanding 
Heemstede - Het is altijd weer fijn naar het prachtige sportcom-
plex van Only Friends in Amsterdam te gaan. Fantastisch om te 
zien hoe dat opgezet is om mensen met een beperking heel veel 
verschillende sporten te laten beoefenen. HBC G1 komt om te 
voetballen, en na een verhelderend gesprek heeft HBC G1 er 
weer zin in.
Only Friends bevindt zich ook in de onderste regionen, maar in 
de eerste helft zijn ze toch sterker dan verwacht. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zij een voorsprong nemen en dat zelfs 
voor de rust weten uit te bouwen tot 4-0. HBC kan er te weinig 
tegenover zetten.
In de tweede helft pakt HBC de zaken wat energieker aan. Com-
binaties lopen wat beter en spits Arjen weet dankzij assists van 
Jeroen, Martijn en Sebastiaan een mooie hattrick te scoren. De 
goede wedstrijdmentaliteit komt terug en Only Friends heeft het 
er moeilijk mee.  Liban bikkelt er lustig op los. Denzel speelt als 
altijd goed en zet, nu vanaf links, aanvallen op die door Gert-jan 
worden voortgezet. Johan wordt de spil op het middenveld. De 
man van de wedstrijd wordt echter Maarten. Zeer dicht op de 
huid van de tegenstander maakt hij vele aanvallen onschadelijk. 
Dat Only Friends desondanks uitloopt tot 6-3, en HBC nog terug-
komt tot 6-4, doet aan het goede gevoel niets af. 
HBC heeft weer laten zien waartoe ze in staat zijn. Met nog 3 
wedstrijden te gaan is de goede weg weer ingeslagen.

Ingezonden sport

Yilian door naar districtsfinale
Heemstede - Zaterdag 14 april 
stond voor HBC Gymnastics in 
het teken van de regiokampioen-
schappen turnen voor de D1 en 
D2. Hier waren de hoogst geein-
digde meisjes van Noord Holland 
voor uitgenodigd om in hun leef-
tijdscategorie te laten zien wie de 
besten zijn. Hiervandaan werden 
de beste 14 meisjes per leeftijd en 
niveau doorgestuurd naar de dis-
trictskampioenschappen.
Voor HBC Gymnastics stonden 5 
meisjes ingedeeld. In de eerste 
wedstrijd Florin en Hannah. Voor 
Florin is het haar eerste wedstrijd-
jaar. Zij liet een mooie sprong zien 
wat een 13.40 opleverde. Voor 

Hannah waren de verwachtingen 
(te) hoog. Zij plaatste zich vanuit 
een 1ste plaats positie in de fina-
le Zuid. Ze turnde een hele mooie 
sprong, maar met een val van de 
balk kwam ze op een 15de plaats 
te staan; 1ste reserve voor de dis-
trictsfinale.

In de 2de wedstrijd kwam Am-
ber. Zij begon netjes met haar 
vloeroefening op muziek met 
een arabier flikflak en maakte dit 
ook netjes af. Haar beste toestel 
was de brug, met een 13.70 de 
3de plaats van alle pupillen. He-
laas ging het bij haar ook mis bij 
de balk en viel ze na de radslag. 

Hierdoor kelderde ze in het klas-
sement en stroomt ze niet door.
In de derde wedstrijd nog 2 turn-
sters; Sarah en Yilian. Sarah heeft 
een hele mooie overslag ge-
sprongen over de kast en met 
mooie hoge zwaaien aan de brug 
turnde ze een goede wedstrijd. 
Helaas bij haar ook en val van de 
balk wat hier niet te compense-
ren valt. Alleen Yilian zorgde er-
voor dat we op het districtskam-
pioenschap op 2 juni mogen aan-
treden.
Zij zorgde met name door een 
hele mooie vloeroefening ervoor 
dat zij als enige van de vereniging 
doorstroomt. 
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Knap gespeeld tijdens schoolvoetbaltoernooi
Heemstede - Dinsdag 10 april 
was het de finaledag van het jaar-
lijkse schoolvoetbaltoernooi in 
Heemstede. Vanaf een uur of vijf 
streden de jongens en de meis-
jes in eerste instantie in de hal-
ve finales om een plaats in de fi-
nale. Vooraf was de Bosch en Ho-
ven school bij de jongens getipt 
als de grote favoriet. Het mocht 
niet zo zijn, want in de halve fi-
nale werd de ploeg met 1-0 aan 
de kant gezet door de grote con-
current,  de Crayenester. De Ja-
cobaschool bleek te sterk voor 
het tweede team van de Nicolaas 
Beetsschool.

Door deze resultaten stonden 
bij de jongens de Jacobaschool 
en de Crayensterschool in de fi-
nale tegenover elkaar. Hier leek 
op voorhand de Crayenester de 
sterkste te zijn met een aantal 
goede voetballers in het team. 
Toch was het Olav Polman van 
de Jacobaschool die de tegen-
stander, ondanks dat hij ziek was, 
de das om deed. Met twee prach-
tige doelpunten schoot hij zijn 
team naar de eerste plaats. De 
ploeg pakte tevens de Fair Play 
trofee.
Bij de meisjes was het ook on-
gemeen spannend. De Prinses 

Beatrix school was in de halve fi-
nale de Voorwegschool met 3-2 
de baas. In de andere halve fina-
le won Crayenester 2 eenvoudig 
met 4-1 van De Ark. In de finale 
bleef de Beatrixschool overeind 
door met 2-1 te winnen van het 
tweede team van de Crayenester-
school. Met doelpunten van Eve-
line en Roos was de hoofdprijs 
voor de meisjes van de Beatrix-
school. Bij vlagen werd er heel 
knap gespeeld. Ouders, en leer-
krachten vormden bij alle wed-
strijden een enthousiast meele-
vend publiek.

Mareije Siegerist en collega’s van 
Sport Support hadden een vlot 
lopend toernooi in elkaar gezet, 
dat op alle dagen vlekkeloos ver-
liep. Vanuit de vereniging HBC 
werden scheidsrechters, velden 
en kleedkamers verzorgd.

Aan sportwethouder Sebastiaan 
Nieuwland de eer om rond ze-
ven uur alle halve en hele finalis-
ten de beker te overhandigen. De 
lange traditie van het schoolvoet-
bal in Heemstede zal ook volgend 
jaar weer alle Heemsteedse basis-
scholen aan de start krijgen.

Eric van Westerloo

Winnaars bij de meisjes: Beatrixschool.

De jongens van de Jacobaschool werden eerste.

Conditie opbouwen voor een vitaal leven?
Personal Trainer Tim staat voor u klaar!
Heemstede - Het valt niet mee 
om onze goede voornemen(s) vol 
te houden. Op 1 januari vol goe-
de moed begonnen met sporten, 
omdat je graag wilt afvallen, ge-
zonder wilt leven, of sterker wilt 
worden? Nu in maart merk je dat 
er af en toe factoren zijn die jouw 
sportritme verstoren. En daar zit 
je dan met jouw goede voorne-
men. Beter is om dan op tijd een 
steuntje in de rug te zoeken in de 
vorm van een personal trainer, 
waarmee je afspraken kunt ma-
ken en die voor jou een advies 
op maat heeft om in een bepaald 
tijdsbestek verantwoord fit te 
worden. Begin eraan en je zult er-
varen dat het niet moeilijk is om 
gehoor te geven aan dat voorne-
men.

Tim van den Akker heeft inmid-
dels ruim 15 jaar ervaring als fit-
nesscoach. Sinds 2008 werkt hij 
bij FM Healthclub, een sfeervolle 
laagdrempelige sportschool aan 
de Kerklaan. Circa 2 jaar begeleidt 
hij ook mensen als personal trai-
ner om hun persoonlijke doelen 
te behalen. 
“Waar ik als trainer vaak tegenaan 
loop, is dat mensen vaak te lang 
doorgaan met hetzelfde schema, 
zichzelf te hoge trainingsfrequen-
ties opleggen of geen idee heb-
ben hoeveel calorieën ze mogen 
eten om op gewicht te blijven 
dan wel af te vallen“, aldus Tim.

De meerwaarde van een perso-
nal trainer is dat er vooraf een li-
chaamsanalyse wordt gemaakt. 
Aan de hand daarvan wordt tel-
kens weer een verantwoorde trai-
ning voorbereid waarin je het 
maximaal aantal calorieën ver-
brandt en waarbij jouw conditie 
zo goed mogelijk wordt geprik-
keld met de minste kans op bles-
sures.

Het uiteindelijke doel is dat je van 
beginnend sporter groeit naar 

een tevreden persoon die zich 
probleemloos weet te redden in 
de sportschool en die vooral ook 
zijn eigen lichaam goed kent.

Tim staat voor u klaar op de 
Kerklaan 113 achter Zwart Inte-
rieur waar voldoende parkeer-
gelegenheid is en de koffie al-
tijd vers is. Tim is te bereiken via 
06-43982124 en
tim_personaltrainer@msn.com.

Ton van den Brink

Feest compleet in Hofbad Den Haag
HPC zwemt voor Unicef
Heemstede - In het prachtige 
Hofbad in Den Haag werd afge-
lopen weekend de Swim Cup ge-
houden. De Swim Cup is een in-
ternationale zwemwedstrijd waar 
de complete Nederlandse top 
aanwezig is om limieten voor in-
ternationale toernooien zoals het 
EK te zwemmen.

In de pauze van de Swim Cup 
vond voor de jongste jeugd de 
Ranomi Cup plaats. Dit is een 
wedstrijd waar de talenten van 
morgen zich kunnen laten inspi-
reren door de toppers van van-
daag. Omdat Ranomi Kromo-
widjojo , de naamgever van de 
cup, ambassadeur is van Unice-
fe, stond de wedstrijd het teken 
van ondersteuning daaraan. De 
deelnemers probeerden zoveel 
mogelijk sponsors te vinden om 
zo een mooi bedrag bij elkaar te 
zwemmen voor Unicef.

Van HPC mochten Puck Stas-
sen, Daan Jonkheer, Roos Hen-
nequin en Marnix Rietveld aan de 
start verschijnen. Met elkaar haal-
den ze maar liefst 560 euro op 

voor het goede doel. Een mooie 
prestatie! En dat was niet de eni-
ge prestatie die er door de jonge 
HPC-talenten geleverd werd. Al-
le negen races van de vier zwem-
mers eindigden in een persoon-
lijk record!  Daan Jonkheer zwom 
onder andere de 100 meter vrije 
slag en verbeterde zijn oude tijd 
met ruim 5 seconden. Ook Roos 
Hennequin zwom een snelle 100 
meter vrije sla en haalde bijna 
twee seconden van haar pr af.

Marnix Rietveld verbeterde op 
de 50 meter vlinderslag niet al-
leen zijn tijd met twee seconden, 
maar sleepte hiermee ook het 
brons binnen. Puck Stassen, met 
haar 9 jaar de jongste HPC’er was 
die aan de start verscheen, zwom 
ook knappe tijden. Op de 100 
meter schoolslag verbeterde ze 
haar pr met liefst zes seconden.

Voor de jonge zwemmers was het 
feest compleet toen ze na afloop 
ook nog naar de finales mochten 
kijken en toppers als Ranomi Kro-
mowidjojo, Nyls Korstanje en Jes-
se Puts live in actie konden zien.

Kon. HFC troeft 
AFC in tweede 

helft af
Regio - Het zat hem zater-
dag 14 april vooral in de 
tweedehelft. In de eerste 45 
minuten was AFC, de Am-
sterdamse tegenhanger van 
HFC, de betere ploeg. Op 
het scherpst van de sne-
de werd het HFC lastig ge-
maakt. De wit blauwe briga-
de van coach Verdonkschot 
was niet bij de les. Veel bal-
verlies, slordige passing en 
nog altijd geen spits voor 
de broodnodige afwerking. 
Terecht kwam AFC op voor-
sprong. De geheel vrijstaan-
de Jesse Matthijs kon een 
voorzet aannemen, contro-
leren en hard in de boven-
hoek knallen. AFC kreeg op-
nieuw een fraaie kans via Mi-
lan Hoek die een voorzet van 
Melvin Grootfaam op een 
haar na miste. 
Na de pauze stonden er bij 
HFC drie verse wissels klaar 
om het karwei dan maar in 
een andere opstelling te kla-
ren. Het spel was nog niet 
goed en wel op gang of Ke-
vin Serling kon de gelijk-
maker binnenschieten. Ver-
volgens werd de ingeval-
len Robin Eindhoven binnen 
de 16 gevloerd. De penalty 
werd onberispelijk door Ta-
merus benut. HFC stond op-
eens op voorsprong. Voor-
al het vertoonde spel was 
veel beter dan in de eer-
ste 45 minuten. AFC begon 
elkaar verwijten te maken 
en aanvoerder Magid Jan-
sen kreeg geel. HFC liet zich 
wat inzakken zodat AFC wat 
meer ruimte kreeg, al be-
nutte zij die ruimte meest-
al zonder overleg en te ge-
haast. De ook al ingevallen 
Tim van Soest bracht, na een 
slepende reeks gemiste kan-
sen in de afgelopen weken, 
een einde aan zijn lijdens-
weg, door nog voor het laat-
ste halfuur was ingegaan de 
3-1 te maken. Doelman Boks 
raakte flink geblesseerd bij 
een botsing. Hij kon niet 
vervangen worden omdat 
de drie wissels al waren ge-
bruikt. Hinkend hield hij zijn 
doel verder schoon. HFC is 
nu vrijwel zeker van continu-
ering van het verblijft in de 
tweede divisie. Zaterdag 21 
april gaat het op bezoek bij 
de nummer twee Kozakken-
boys in Werkendam (NB). 

Eric van Westerloo

Heemstede 
zaait in
Heemstede - Komend weekein-
de vindt voor de vijfde maal de 
Landelijke Zaaidag plaats, geor-
ganiseerd door de Stichting Bij-
envrienden en de Bijenstichting.

Initiatiefnemer van deze zaai-
dag is de Heemsteedse imker Pim 
Lemmers. Hij zaaide afgelopen 
maandag 16 april alvast samen 
met minister Carola Schouten 
de binnentuin van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit in.

In 2013 twitterde Pim: “Hoe zou 
Nederland eruitzien wanneer wij 
alle braakliggende gronden voor 
bijen en vlinders inzaaien?” De re-
acties waren overweldigend, zegt 
Pim, “ruim 700 reacties kwamen 
er destijds”, zegt Pim.

Intussen staat de Landelijke Zaai-
dag op de kaart in Nederland. Ko-

Foto: Ministerie van LNV
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mend weekeinde wordt er weer 
massaal gezaaid.
Ook in Heemstede gebeurt dat. 
Zaterdag 21 april om 14.00 uur 
wordt de berm langs het fietspad 
aan de Ringvaartlaan ingezaaid. 
Pim: “Iedereen is uiteraard wel-
kom om dan mee te doen. Zaaien 
doet Zoemen.”

Regiokampioenschappen
turnen Wervershoof
Heemstede - Op zondag 15 april 
waren de oudere meiden aan de 
beurt met keuzeoefenstof. Ook 
hier had HBC Gymnastics de he-
le dag weer turnsters op de werk-
vloer.
In de eerste wedstrijd Maia, Lu-
cia en Fleur. Maia had bij de 
sprong moeite om de juiste aan-
loop te vinden en had daarom 1 
extra aanloop nodig, wat haar 1 
punt kostte. Verdere turnden zo-
wel Maia als Lucia een nette wed-
strijd, maar konden zij de con-
currenten niet aan. Fleur was bij 
de balk de verkeerde kant op ge-
draaid en maakt haar zo goed be-
gonnen oefening slecht af. Met 
haar sprong van half in en half uit 
verdiende ze een 11.425, de der-
de score van iedereen.

In de tweede wedstrijd Marjolein; 
een junior turnster in de 4de di-
visie. Vorige wedstrijden nog op 
de 1ste plaats, dus een podium-
plek was een mogelijkheid. Bij de 
pegasus een hele mooie heel uit 
gesprongen wat een 11.50 ople-
verde. En bij de brug kreeg ze de 
2de plaats, een 11.30 door een 
hele mooie oefening. Helaas had 
ze bij de balk een val na haar hoe-
peltje, waardoor ze de afsprong 
niet direct kon maken en dit op-
nieuw moest doen. Gelukkig luk-
te de tweede keer wel, maar een 
val was een feit. Ze herpakte zich 
weer bij de vloer en zij kon met 
een 7de plaats tevreden zijn en is 
ze door naar de districtsfinale.
In de laatste wedstrijd Mirre en 

Christa. Mirre heeft door haar 
blessure niet gesprongen, maar 
gelukkig kon ze wel de brug en 
balk turnen en met een aange-
paste vloeroefening kreeg ze 
toch nog een 11.05. Christa had 
wat last van een te lage brug, 
maar met toestemming van de 
jury mocht ze haar voeten in trek-
ken en kreeg ze een 10 op het 
scorebord. Bij de balk maakte ze 
nog een nare val na de radslag, 
maar een mooie overslag maakte 
haar wedstrijd compleet. Ook zij 
werd met een mooie 11 de plaats 
opgenoemd om door te stromen 
naar de districtswedstrijd van 26 
mei in Amersfoort.
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21 april
  Prentenboekfiguur Gruffalo 
aanwezig bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 10-14u. Boekhandel 
Blokker, tel. 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

27 april
  Koningsdag met tal van acti-
viteiten op diverse plaatsen in 
Heemstede. Vrijmarkten, mu-
ziek, terrasjes, jongerenactivi-
teiten, ontvangst gedecoreer-

▲

den Raadhuis, BBQ, commu-
nity singing etc. Volledig pro-
gramma volgende week in de-
ze krant.

  Appeltaartactie voor goede 
doel (ouderen) van JCI (Junior 
Chamber International) Kenne-
merland. Van 6.30-15.00 uur op 
de vrijmarkt in de Javalaan.   

24 april
  Lezing ‘200 jaar Rijksmuseum 
van Oudheden’ bij WIJ Heem-
stede, de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 13.30u. Entree: €5.  
Reserveer een plaats via: 
www.wijheemstede.nl of bel 
023-5483828.

25 april
  Film ‘Hampstead’ (2017) 
bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. En-
tree: €7,-. Reserveren via: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Een indrukwekkend shantykoor
samen met Harmonie St. Michaël
Heemstede -  Een verrassend 
concert met een ode aan ons 
veelzijdige land met zijn rijke his-
torie, de verscheidenheid aan 
landschappen zoals de wereld-
beroemde bloemenvelden die in 
april hun hoogtepunt beleven. 
St. Michaël gaf zondag een con-
cert in de Pinksterkerk.

Een zondagse lentemiddag in 
de Pinksterkerk met het Bra-
bant van Guus Meeuwis, de Mi-
niatuursuite Madurodam van Jo-
han de Meij en The Story of An-
ne Frank gecomponeerd door Ot-
to M. Schwarz, ondersteund door 

videobeelden over het leven van 
Anne Frank. De Flower Power uit 
de jaren zestig kwam terug in 
een flower miss met oversizede 
bloemkelken uit musical Hair op 
de muziek van THe Happy Cyclist 
en Flower Power.

Shantykoor Bravour 
Het prijswinnende koor Bravour 
uit Woerden trakteerde het pu-
bliek op een optreden. Koor Bra-
vour is in april 2001 ontstaan uit 
een groep enthousiaste zangers 
uit Woerden en omstreken met 
een speciale voorkeur voor zee-
mans- en shantyliederen.

Ze zingen voor wie het wil horen, 
nog meer voor zichzelf, over het 
leven op zee, over schepen, zee-
mansvrouwen en drank. Soms 
ook over onfatsoenlijke zeebon-
ken met een hart van goud, over 
zichzelf! 

Hoeveel koren in Heemstede zit-
ten er niet te wachten op ver-
sterking met tenoren en bassen 
en op een concert van Harmonie 
St. Michael lopen er veertig teno-
ren en bassen zomaar los. Nog 
jaloersmakend goed zeg! 

Ton van den Brink 

Marcheren door Heemstede tijdens 
Bloemencorso van de bollenstreek
Heemstede - Muziekvereniging 
KNA laat zaterdag 21 april speci-
aal van zich zien en horen tijdens 
het Bloemenweekend waarin het 
bloemencorso vanuit de bollen-
streek naar Haarlem voert.
Vanwege het thema Cultuur mar-
cheert KNA in de traditionele out-
fit.
De Bennebroekse muziekvereni-
ging speelt, na een jaar overge-
slagen te hebben, weer in Heem-
stede.
Het Bennebroekse Corsokorps 
zal vanaf de Prinsenlaan Heem-
stede als vierde en laatste mar-
ching band in de optocht te ho-

ren zijn. Hoewel in traditionele 
kledij speelt KNA wel eigentijdse 
muziek.

Veertig uniformen lenen was mo-
gelijk omdat een van de zuster-
verenigingen nog zo’n mooi klas-
siek tenue met pet gebruikt. Het 
andere speciale aspect is de mix 
van jongere en heel ervaren mu-
sici waaruit het muziekkorps is sa-
mengesteld.
KNA maakt voor het corso ge-
bruik van leden uit zusterclubs 
om een krachtige marching band 
te kunnen presenteren. De mu-
sici komen uit vijf verenigingen: 

‘Kunst na Arbeid’, Bennebroek, 
Vogelenzang en Zwaanshoek, 
‘St. Michaël’, Heemstede, ‘Excelsi-
or’ uit Hoofddorp, ‘HHK’ uit Hille-
gom en ‘Fanfare Showband Hei-
loo’ uit het Noorden van Kenne-
merland. 

Die vijfvoudige sterkte is echt no-
dig omdat een dikke tweeënhalf 
uur over een afstand van bijna 
9 kilometer continu muziek ge-
maakt moet worden en het in 
Haarlem op de Gedempte Ou-
de Gracht nog net zo goed moet 
klinken als in de buurt van Lin-
naeushof.

FSH en KNA in het traditionele uniform in 2016 (foto aangeleverd).

  Knutselclub (Koningsvlag ma-
ken) bij WIJ Heemstede, Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. 13.30-15u. Entree: 
5,-. Meld uw kind aan via 023-
5483828.

26 april
  Lezing over ‘De sigarenfabriek 
van Isay Rottenberg’, 20u bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Entree: 
€5. Reserveren: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl. 
Info:

     www.boekhandelblokker.nl.

  Film & lunch bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. Va 10.30u. Entree incl 
lunch: €13,50. Reserveren via: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 20 april
  Exposeert Carlos Casas (Cuba) 
bij ‘De Roos’ Binnenweg Heem-
stede. Thema: ‘Bescherming 
van het Koraalrif’.

April en mei
  Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

Drie basisscholen adopteren 
monument aan de Vrijheidsdreef
Heemstede – Evenementen-
manager Rinke van den Bor had 
woensdagochtend 11 april geen 
enkele moeite met 110 leerlingen 
van drie scholen die in de Burger-
zaal de zorg voor de oorlogsmo-
numenten aan de Vrijheidsdreef 
overnamen. 
Voor de 31e keer droegen leer-
lingen van groep 8 foto’s van het 
Vrijheidsbeeld en het Joods mo-
nument ‘Boek van de Namen’ 
over aan leerlingen van groep 7. 
Dit gebeurde in het kader van het 
landelijke project ‘Adopteer een 
monument’, een initiatief van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei en 
de gemeente Heemstede. Wet-
houder Jeugd en Onderwijs, Se-
bastiaan Nieuwland, vertelde de 
kinderen waarom dit juist in de 
Burgerzaal gebeurde. “Die zaal 
is van jullie, het is jullie huis, hier 
vergader je over de gemeente en 
er exposeren kunstenaars.” 
Jooske Hommes, voorlichter bij 
Warchild Nederland liet de kin-
deren zelf uitzoeken waarom de 

letters van het logo ‘Warchild’ zo 
verschillen. Zij vertoonde een film 
over Maryan die in Libanon zit. 
Waar geen kind in de oorlog thuis 
hoort, zitten er vele kinderen uit 
Syrië in Libanon in kampen waar 
Warchild zorgt voor psychosoci-
ale zorg, onderwijs en bescher-
ming. Jacq Spann, veteraan, hield 
een kort verhaal over zijn dienst-
tijd in Nieuw Guinea.
Een echt spannend verhaal met 
als thema: Waarom houden die 
Papoea’s nou zo van ons konings-
huis?  

Gedichten
Centraal staat dit jaar het thema 
‘Verzet’. Kinderen van basisscho-
len de Crayenester, Kindcentrum 
de Molenwerf (voorheen de Val-
kenburgschool) en de Bosch en 
Hovenschool lazen hun eigen ge-
dichten voor. Jente Postma won 
met het gedicht: 

Nu hier 
We zijn nu hier, maar we denken 

nog altijd terug aan de tijd van 
toen, 
Toen mensen moesten hopen,
En denken aan de goede tijden 
We zijn nu hier, nu, maar toen was 
het anders
Zij leden voor ons
Ze streden voor de toekomst van 
een ander, 
Voor die tijd kwam, was het dat al-
lemaal waard. 
De mensen van toen vonden van 
wel, En kijk nu, hier.
Wij herdenken vandaag de mensen 
die voor onze levens streden,
Daar mogen we dankbaar voor 
zijn. 

Dit gedicht is geselecteerd en 
wordt tijdens de herdenkings-
plechtigheid op 4 mei voorge-
dragen net als het gedicht van 
Ella van de Bosch en Hoven-
school.
Zij zullen ook een krans leggen bij 
het Vrijheidsbeeld.

Ton van den Brink 

Kunstschatten in de Bavo kathedraal
Ode aan beeldhouwer Mari Andriessen
Regio – Het voorjaar stroom-
de de kathedraal aan de Leidse-
vaart in Haarlem van alle kan-
ten binnen. Nog eens geaccen-
tueerd door het lichte interieur 
leek de kerk alsof er een geslaag-
de verjongingskuur was gevolgd. 
Dat klopt ook wel, want hier zie 
je wat een geslaagde renovatie 

kan doen. In deze mooie entou-
rage opende vrijdagmiddag jl. 
Wim Eggenkamp, voorzitter van 
de Stichting Kathedrale Basiliek 
Sint Bavo, de expositie Geloof in 
Beeld met werken van beeldhou-
wer Mari Andriessen.
Mevrouw Antoinette Andriessen 
ontving het eerste exemplaar van 

het boekje ‘Geloof in Beeld’, dat 
de auteurs Louk Tilanus, Michel 
Bakker en Antoon Erftemeijer sa-
menstelden.

Heemstedenaar Michel Bakker 
maakte een route die u voert 
langs beelden in onze regio waar-
van in Heemstede zijn beeldhou-
werk aan de Crayenesterbrug en 
het Vrijheidsbeeld het meest be-
kend zijn, het Vrijheidsbeeld ‘De 
vrouw die haar boeien slaakt’. Na 
afloop bezocht het gezelschap de 
crypte onder het hoogaltaar waar 
de kunstschatten van het bisdom 
worden tentoongesteld.  

KathedraalMuseum 
Het in maart 2015 geopende Ka-
thedraalMuseum van de Nieu-
we Bavo te Haarlem bevat bijzon-
dere kunstschatten: schilderijen, 
beeldhouwwerken, vaandels en 
liturgisch zilverwerk. Bovendien 
biedt het museum met maquet-
tes en ander materiaal toelich-

ting op de bouw en de versiering 
van de Nieuwe Bavo. De restaura-
tie van de crypte begon in 2010, 
is in 2015 in gebruik genomen en 
wordt nu uitgebreid met de ruim-
ten onder de altaren rondom het 
hoofdaltaar. 

Ruimte genoeg als we een rond-
je in de nog zeer donkere ruim-
ten lopen, het museum kan wel 
driemaal zo groot worden. Wel 
met een prijskaartje eraan. Heel 
bijzonder is het liturgische zilver-
werk dat ooit in bezit was van Lo-
dewijk Napoleon en later van het 
Groot Seminarie van Warmond. 
Het Rijke Roomse Leven is nog 
te vinden op de vaandels van de 
vele verenigingen en organisa-
ties die zich graag op gezette tij-
den manifesteerden. Michel Bak-

ker, commissielid van het muse-
um, laat ons in de grote kerk nog 
een werk van Andriessen zien, de 
Kerstkapel, waar het oudste gilde 
van Nederland, Heilig Kerstmis-
gilde, sinds 14e eeuw, nog jaar-
lijks bijeenkomt.

Deze kerk, een van de laatste gro-
te kathedralen van Europa, werd 
in de jaren 1895-1930 ontworpen 
door Jos Cuypers in samenwer-
king met Jan Stuyt en de renova-
tie is inmiddels bijna voltooid.

U kunt er terecht vanaf 3 april tot 
27 oktober op dinsdag t/m vrij-
dag van 11.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdagen van 11.00 tot 14.30 
uur.

Ton van den Brink

Extra concert 
Scott Hamilton
Regio - In Theater de Krocht 
aan de Grote Krocht 41 te 
Zandvoort vindt op zon-
dag 22 april een extra con-
cert plaats in de reeks ‘Jazz in 
Zandvoort’. De Amerikaanse 
tenorsaxofonist Scott Hamil-
ton staat op de bühne. Het 
concert start om 14.30 uur 
en de toegang is €15. Reser-
veren via: www.jazzinzand-
voort.nl/reserveren. Omdat 
Scott Hamilton weer eens in  
Nederland is, heeft de orga-
nisatie van Jazz in Zandvoort 
hem gevraagd.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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
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Lange wachtlijsten voor ligplaatsen pleziervaart
Met de komst van het mooie weer 
krijgt de gemeente veel vragen over de 
beschikbaarheid van ligplaatsen aan 
openbaar water in Heemstede. Wie nu 
een ligplaatsvergunning aanvraagt, moet 
rekening houden met een lange wachttijd. 
Het kan wel meerdere jaren duren voordat 
u een vergunning krijgt voor een ligplaats. 

Op dit moment geen ligplaatsen beschikbaar
In de afgelopen jaren zijn door de grote 
vraag naar ligplaatsvergunningen voor alle 
locaties lange wachtlijsten ontstaan. Als 
een plek vrijkomt dan wordt eerst gekeken 
wie bovenaan de wachtlijst van deze 
locatie staat. Bewoners op de wachtlijst die 
het dichtst bij deze locatie wonen gaan 
voor. De regels hiervoor liggen vast in de 
Verordening openbaar water Heemstede 
2016. Medewerkers van bureau Handhaving 
controleren op het juiste gebruik van de 
vergunde ligplaatsen. 

Lang wachten op een ligplaatsver-
gunning, zeker op favoriete locaties
De lengte van de wachtlijsten verschillen 

per locatie. De wachtlijst voor een 
ligplaats dichtbij het Spaarne is erg 
lang. Omwonenden hebben hier al 20 
wachtenden voor zich. Mensen van 
buiten deze wijk moeten met minimaal 38 
wachtenden nog langer wachten. Er komen 
maar weinig plaatsen beschikbaar. Het kan 

wel 10 tot 20 jaar duren voordat u aan de 
beurt bent. 

Nieuwe ligplaatsen Haven
Over de nieuw aan te leggen ligplaatsen in 
de haven en aan de Wagnerkade gaat het 
gemeentebestuur nog een besluit nemen.

Help mee met het inzaaien van een 
bloemenberm langs de Ringvaart!
Op zaterdag 21 april is het Landelijke 
Zaaidag. Op deze dag wordt wereldwijd 
aandacht besteed aan het belang van bijen 
en vlinders voor de natuur en bestuiving 
van voedselgewassen. Om 14.00 uur 
zijn inwoners van Heemstede en andere 

belangstellenden welkom op de Ringvaartdijk 
aan het einde van de Ringvaartlaan. Iedereen 
mag meehelpen een bloemenberm langs de 
Ringvaartdijk in te zaaien. Initiatiefnemer van 
de Landelijke Zaaidag, imker Pim Lemmers, 
geeft uitleg over de actie.

Oranjefranje op Koningsdag
De gemeente organiseert op Koningsdag 
‘oranjefranje’ van 15.00 tot 16.00 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. 
Kijk voor alle informatie en het 
programma van Koningsdag op 
www.heemstede.nl/koningsdag

Op dinsdag 17 april zijn contracten 
ondertekend tussen de gemeente 
Heemstede en partners in het vernieuwde 
gebouw aan het Julianaplein 1. De 
ondertekening vormde meteen het 
startmoment voor een prijsvraag. 
Heemstedenaren worden opgeroepen om 

een passende korte en herkenbare naam 
voor het pand te vinden. Een naam die 
past bij het gebouw, de plek, de historie 
en vooral de functie.
 
De nieuwe naam komt straks op de gevel van 
het gebouw, dat flink wordt verbouwd om het 

Verzin een naam voor de vernieuwde bibliotheek
geschikt te maken voor een nieuw gebruik. 
In het gebouw komt ook een fijne plek voor 
koffie en lunch.

Weet u een goede en pakkende naam, laat 
het dan weten! De partners en de huidige 
wethouder Cultuur Christa Kuiper maken de 
uiteindelijke keuze uit de inzendingen. De 
winnaar krijgt een VIP-tour door het gebouw, 
een cadeaubon ter waarde van €100 en als 
allerbelangrijkste natuurlijk: de roem van de 
naam op de gevel!
 
Zo doet u mee
Vul voor 9 mei 2018 het formulier in via 
www.heemstede.nl/bibliotheek. U kunt zo 
vaak meedoen als u wilt en mag dus met 
meerdere inzendingen meedingen. Onder alle 
inzenders wordt een VVV-bon van €50 verloot. 
De winnaar ontvangt een bon van €100. De 
nieuwe naam wordt bekend gemaakt bij de 
officiële opening van het nieuwe gebouw, in 
de zomer van 2018.
 
Kijk voor alle informatie over de nieuwe 
bibliotheek en de prijsvraag op 
www.heemstede.nl/bibliotheek



Wij-lezing over 200 jaar
Rijksmuseum van Oudheden
Heemstede - Dit jaar bestaat het 
Rijksmuseum van Oudheden 200 
jaar. Hoe de collectie ontstaan is 
wordt in deze lezing verteld. Over 
sommige voorwerpen zijn bijzon-
dere verhalen te vertellen zoals 
een Griekse reliëf uit de 5e eeuw 
v. Chr., dat in de 17e eeuw in een 
Nederlands landhuis werd inge-
bouwd en ternauwernood gered 
kon worden toen het landhuis in 
de negentiende eeuw werd ge-
sloopt. De verhalen van Diana de 
Wild bij de prachtige voorwerpen 
in het museum vormen de rode 
draad tijdens deze lezing die op 

24 april wordt gepresenteerd in 
De Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, om 13.30 uur. Entree: €5. 
Reserveer een plaats via:
www.wijheemstede.nl
of bel 023-5483828.

Volleybalsectie GSV 
volop in de prijzen
Heemstede - Sectie Volleybal 
van GSV Heemstede is dan wel 
een kleine sectie, maar sleept dit 
seizoen maar liefst 3 prijzen in 
de wacht en dat is met een to-
taal van 30 jeugdleden (8-16 jaar) 
best wel een pluimpje waard!

Het MC-jeugdteam (12-14j.) werd 
in de najaar-competitie al 2e in 
hun poule, waardoor de verwach-
tingen hoog waren. Ayla, Hilde, 
Annika, Melissa, Melis, Heba, La-
ra en Ellowyn hebben daarvoor 
hard moeten werken en pas in 
de laatste 2 wedstrijden tegen 
Spaarnestad MC6 zou bekend 
worden wie het kampioenschap 
zou krijgen.
Gelukkig heeft het team afgelo-
pen zaterdag al bij de eerste con-
frontatie 3 sets gewonnen, waar-
door ze zeker waren van hun 
kampioenschap. Ook bij hun 
thuiswedstrijd afgelopen maan-
dag lieten ze zich niet door het 
Spaarnestad team gek maken en 
wonnen ook deze met 3-1.
Naast ons MB-jeugd (15-16j.) en 

MC-jeugd team heeft de sectie 
ook nog 3 CMV-teams (Circulatie 
volleybal voor kinderen onder de 
12 jaar met oplopende niveaus). 
Van deze 3 CMV-teams hebben 
dit seizoen zowel het team op ni-
veau 3 als een team op niveau 6 
de 1ste plaats binnen hun poule 
behaald. 
H
et hele seizoen door spelen ze 1x 
per maand binnen hun niveau in 
een poule tegen teams van an-
dere verenigingen. Telkens als ze 
winnaar zijn gaan ze een poule 
hoger en als ze onderaan staan 
een poule lager. Zo komen uit-
eindelijk de sterkste in de hoog-
ste poule terecht. Als je dan win-
naar wordt bij het laatste toer-
nooi krijg je een beker en een me-
daille.
Geïnteresseerden kunnen dins-
dagmiddag vanaf 16.45 uur een 
kijkje nemen in sporthal Groe-
nendaal. Meer info:
www.gsv-heemstede/volleybal.

Blije gezichten: winnaars niveau 6.

Film&Lunch:
Woman in Gold
Heemstede - Donderdag 26 april 
is er weer een �lm en lunch bij 
WIJ Heemstede. De �lm: Maria 
Altmann, een Joodse vluchteling, 
gaat met behulp van een jonge 
advocaat een juridische strijd aan 
tegen de Oostenrijkse overheid 

om vijf schilderijen van kunste-
naar Gustav Klimt. Tijdens de 2e 
Wereld Oorlog zouden deze ge-
stolen zijn uit het huis van haar 
familie, waaronder een schilderij 
met de titel ‘The Golden Lady’.
Het programma van deze och-
tend/middag is: 10.30 – tot onge-
veer 13.30 uur.  Entree incl.lunch 
€13,50. Reserveren kan via www.
wijheemstede.nl of 023-5483828.

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Tentoonstellingen 
gemeentehuis 
april en mei
In het gemeentehuis exposeren 3 kunstenaars 
hun werk:

Huib van den Broek
Zijn tekenstijl is duidelijk die van iemand uit 
de reclamewereld, tegen het realistische aan. 
Hij werkt voornamelijk met watervaste inkten 
en acrylverf. Het werk in de Burgerzaal is 
geïnspireerd op het dierenrijk. 

Scott Bronfman
Zijn vrije werk is vooral expressief en intuïtieve 
abstracte composities met een eigen verhaal. 

Erik Laan
Fotograaf Erik Laan laat voorbeelden zien van 
zijn manier om natuur en architectuur vast te 
leggen. 

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Houd er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Kunst- en brocantemarkt
Op 12 april 2018 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 
houden van een kunstmarkt op 3 juni 2018 

en een brocantemarkt op 9 september 2018. 
Beiden vinden plaats van 11.00 tot 17.00 uur in 
de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op deze data af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Verwijdering gemeentelijke boom
- 1 populier aan de noordoostzijde van het 

weiland aan de Vrijheidsdreef (instabiel, 
herplant)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 16, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 275169, ontvangen 5 april 
2018

- César Francklaan, de bouw van 
 62 appartementen en 124 parkeerplaatsen 

(Spaarnelicht), wabonummer 273249, 
ontvangen 30 maart 2018

- Landzichtlaan 49, het plaatsen van een 
berging/overkapping, wabonummer 
274537, ontvangen 5 april 2018

- Landzichtlaan 60, het kappen van een eik, 
wabonummer 273155, ontvangen 30 maart 
2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel 
op de 1e etage, wabonummer 273797, 
ontvangen 30 maart 2018

- Troelstralaan 54, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 274238, ontvangen 4 april 
2018

- Zandvoortselaan 16, het wijzigen van 
de voorgevel, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 273199, ontvangen 30 maart 
2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 7, het 

uitbreiden van het woonhuis en plaatsen 
fietsenberging, wabonummer 271159, 
verzonden 12 april 2018

- Herenweg 119A, het verlengen van een 
bestaand balkon, wabonummer 267063, 
verzonden 10 april 2018

- Herenweg 121, het verlengen van een 
bestaand balkon, wabonummer 273087, 
verzonden 12 april 2018

- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van een 
aantal prefab-boxen en hekwerken voor 
de oprichting van een bedrijvenpark, 
wabonummer 251381, verzonden 

 12 april 2018
- Manpadslaan 5, het plaatsen van een aantal 

(ongeveer 8) zonnepanelen op het platte 
dak, wabonummer 259067, verzonden 

 9 april 2018
- Narcissenlaan 2, het plaatsen van 

een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 255877, verzonden 

 9 april 2018
- Raadhuisstraat 27, wijziging 

achtergevel begane grond en plaatsen 
toegangstrappen, wabonummer 269933, 
verzonden 9 april 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 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 afwijken 
bestemmingsplan
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 267702, 
ontvangen 15 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 267702, 
ontvangen 15 maart 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 2 
mei 2018 reageren via gemeente@heemstede.nl 

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.




