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www.brantjeswijn.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
e20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Wethouder Ates: “Geef vrijheid 
niet alleen door, draag die ook uit”
Heemstede – Van de tien ba-
sisscholen in Heemstede verwel-
komde burgemeester Marian-
ne Heeremans maandag 20 april 
kinderen uit de groepen zeven 
en acht van zeven scholen in de 
Burgerzaal. Sinds 1998 wordt de 
zorg van het Vrijheidsmonument 
doorgegeven van de groepen 
acht naar de groepen zeven. Al 
duizend scholen doen hier aan 

mee. Herdacht wordt de Tweede 
Wereldoorlog die zeventig jaar 
geleden stopte, maar nog steeds 
is er die verschrikking. Het is niet 
alleen het ontnemen van levens, 
maar ook de tragedie erna. De 
burgemeester haalt het nieuws 
van de op de Middellandse Zee 
verdronken vluchtelingen uit Li-
bië aan. Ze vraagt om respect 
voor mensen die de vrijheid wil-
len. Met haar vraag: “Wie kent 
het vrijheidsmonument en is er 
wel eens geweest?”, steken alle 
kinderen hun hand op. Dat is bij 
vorige monumentoverdrachten 
wel eens anders geweest. Het 
monument ‘De vrouw die haar 
boeien slaakt’ mag dan niet het 
mooiste zijn van beeldhouwer 
Andriessen, we zijn er wel aan 
gehecht! Er komt op deze plaats 
nu een Joods monument bij. 

War Child
Kyra Kraakman, vrijwilliger van 
War Child gaf uitleg over het 
werk van dit goede doel. War 
Child zet zich in om kinderen 
te helpen bij het verwerken van 
hun oorlogservaringen. Een in-
dringende film toont de ver-
schrikkingen van de oorlog en 
met name het verlies van een 
vader. Kinderen horen een toe-

komst te hebben. Voor het ver-
werken van trauma’s heeft War 
Child programma’s ontwikkeld 
en Kyra zet de leerlingen aan 
het werk met een grappige Mad 
Chicken, bewegingen met han-
den, voeten en kont. Iedereen 
doet even mee. Veteraan Ab van 
Leeuwen vertelt wat veteranen 
zijn en hoe de oorlog in Joego-
slavië uiteindelijk door de NAVO 
beëindigd werd in 1996. Landen 
als Slovenië, Slowakije, Kroatië 
ontstonden weer. Welzijn Ou-
deren gaf enkele jaren geleden 
een boekje uit met Heemsteedse 
verhalen uit de Tweede Wereld-
oorlog, Flip van Duin van WOH 
gaf zijn jongensverhaal uit Rot-
terdam nu door aan de Heem-
steedse schooljeugd. Tussen de 
sprekers door had iedere school 
een afvaardiging, waarin zij hun 
gedichten en liederen konden 
voordragen. Wethouder onder-
wijs, Remco Ates, gaf de kinde-
ren mee niet alleen de vrijheid 
door te geven, zo is het thema 
van de bijeenkomst, maar vooral 
de vrijheid uit te dragen. “Je ziet 
het gelukkig in jullie verhalen en 
gedichten”, zei hij. Met een ge-
zamenlijk Wilhelmus werd de bij-
eenkomst afgesloten. 
Ton van den Brink  

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

29 APRIL
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Teisterband niet op Wilhelminaplein
Heemstede – In de Heemste-
der van vorige week is abu-
sievelijk vermeld dat de Teis-
terband op Koningsdag speelt 
op het Wilhelminaplein. Dat is 

niet het geval. De feestelijk-
heden gaan wel om 14.00 uur 
van start maar de Teisterband 
maakt geen onderdeel uit van 
het programma op het plein. 

Wel speelt de band op een an-
dere locatie: bij de dorpspomp 
aan de Raadhuisstraat, vlakbij 
Van Dam. Het optreden duurt 
van 13.00 tot 15.00 uur.

In deze krant het
volledige programma

voor Koningsdag!

In het hart van
de Heemsteder

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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500 gram vlees, 

6.95
broodjes en saus

Wielrenner onwel
Heemstede - Een wielrenner is 
zaterdagmiddag 18 april onwel 
geworden en als gevolg daar-
van gevallen. Dit gebeurde op de 
Heemsteedse Dreef.
Hulpdiensten rukten massaal uit. 
Gezien de ernst van het incident 
is het traumateam uit Amster-
dam ook opgeroepen. De man is 
langdurig gereanimeerd, waar-
na hij met spoed is overgebracht 
naar het ziekenhuis.
De arts is hierbij ter ondersteu-
ning met de ambulance mee-
gereden. De massale inzet 
van hulpdiensten trok nogal be-
kijks. Fo
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1

Regio - Viering in Het Tref-
punt op zondag 26 april:
ds. F.W.G.Hordijk - v.d. Zwaag, 
(Nieuw-Vennep). Aanvang 
10.00 uur. Kindercafé. 

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Zondag 26 april, Pinksterkerk:             
ds. A. Molendijk.
Aanvang 10.00 uur. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar en 
Kinderkring voor kinderen van 
4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 10 mei, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (1)

De stap van het Wilhelminaplein 
naar de Cloosterweg is niet zo 
groot.
Op de luchtfoto (uit de verzame-
ling van Johan van Schie) van 
begin 1980 zien we het Wilhel-
minaplein en rechts daarvan de 
Cloosterweg. Hoewel het straat-
je redelijk kort is is het voor de 
jaren 60 toch anders geweest. 
In diverse advertenties van voor 
de oorlog komen we straatnum-
mers tegen van ver boven de 
40. Het waarom lezen we in het 
straatnamenboek van Heemste-
de, een uitgave van de Gemeen-
te Heemstede en, toen nog, ver-
eniging Oud Heemstede-Benne-
broek in 1985.
De Cloosterweg is genoemd 
naar het vroegere Bernaditen-
klooster. De toegangsweg naar 
dit klooster werd op een gege-
ven moment Cloosterweg ge-
noemd en liep dus vanaf het Wil-
helminaplein tot aan het gebied, 

waar nu Hageveld staat. De hui-
dige Nijverheidsweg behoorde 
dus toen ook tot de Cloosterweg. 
Door de aanleg van de Cruqui-
usweg (1961) is de Cloosterweg 
behoorlijk “ingekort.”
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug.

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Heemstede - Op woensdag 
15 april vormde Café De Eerste 
Aanleg het decor voor een bij-
eenkomst van Heemsteeds Bur-
ger Belang (HBB). Deze bijeen-
komst was georganiseerd om de 
inwoners van Heemstede eens in 
een ongedwongen sfeer te spre-
ken. Tussen de aanwezigen ont-
stonden interessante gesprek-
ken over zaken die de mensen 
bezighouden in Heemstede. Ver-
tegenwoordigers van de winke-
liers en de fi etsersbond kwa-
men ook even buurten en be-
spraken wat knelpunten, althans 
zover zij die ervaren. Een aan-
tal van de gasten meldde zich 
spontaan aan als lid van HBB. 
Organisator en gemeenteraads-
lid Gerlof Brinck keek na afl oop 
terug op een geslaagde avond. 
“Het was boven verwachting“, 
sprak hij. Een leuk initiatief van 
HBB om eens buiten de regulie-
re kanalen om in contact te ko-
men met de inwoners. “We gaan 
het zeker nog een keer herha-
len”, vond fractievoorzitter Anne-
lies van der Have. 

HBB-avond voor
herhaling vatbaar

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Win een spreuk van je moeder op een tegel

“We stoken niet voor de vogels!”
Heemstede - Op zaterdag  25 
april geeft Jaap Toorenaar een 
voordracht over zijn boek: ‘Mijn 
moeder zei altijd’. De voordacht 
vindt plaats om 14.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Het gaat om een grote verzame-
ling uitspraken over uitspraken 
van moeders en andere familie-
leden.

Wat zei je moeder altijd als je op 
een koude dag de deur open liet 
staan? “We stoken niet voor de 
vogels” – of “voor de KLM.” En 
je vader, als je als puber zat te 
mokken? “Heb je geen zin, dan 
maak je maar zin.” Had je een 
kersenpit doorgeslikt, dan zei 
opa geruststellend: “Wat door de 
roeper kan, kan door de poeper.” 

Of moeder, liefdevol: “Stik niet, 
kind. Je hebt geld gekost.”

Het woordenboek halen ze vaak 
niet, die nuchtere wijsheden van 
onze ouders en grootouders. 
Maar veel van dat soort spreu-
ken verdienen wel degelijk een 

Heemstede – De natuur is momenteel een 
lust voor het oog en voor de lens van Marenka 
Groenhuijzen. Alles ontspruit, bomen en strui-
ken geven volop bloesem en ook in de tuin 
komt van alles uit de knop. Hoe mooi is dat!

Lente in het kwadraat 

Jaap Toorenaar.

groter publiek. Daarom verza-
melde Jaap Toorenaar de aller-
mooiste ouderspreuken voor het 
maandblad Onze Taal. Mijn moe-
der zei altijd… is een meester-
lijke bundel, die de lezer mee-
neemt naar nostalgische wijshe-
den die toch van alle tijden zijn.
 
Wedstrijd: Win een spreuk
van je eigen moeder op een
tegeltje!
Elke familie heeft echter zijn ei-
gen favoriete wijsheden, en 
daarom komt boekhandel Blok-
ker samen met De Bezige Bij met 
de ludieke actie ‘Win je eigen re-
gel op een tegel’.  Meedoen kan 
met deze actie: Stuur een spreuk 
in. De leukste wordt op een te-
geltje aangebracht. Deelnemen 
kan tot 30 april 2015.

Draken temmen en ijspaleizen, 
kinderconcert van St. Michael
Heemstede - Op zondagmid-
dag 26 april geeft Harmonieor-
kest St. Michael Heemstede een 
kinderconcert ‘Draken temmen 
en ijspaleizen’. Een mooie start 
van de meivakantie! Het con-
cert vindt plaats in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan 18 en be-
gint om 16.00 uur (zaal open: 
15.30 uur).
Het wordt een interactief con-
cert waarbij kinderen mee kun-
nen doen met de te spelen mu-
ziekstukken. Volwassenen kun-
nen ook volop genieten van de 
prachtige stukken die gespeeld 
worden. De muziek gaat veel-
al over dieren, zowel beken-
de als fantasie-dieren als dra-
ken en een eenhoorn. Bij “Afri-
can Symphony”  voel je je in de 
wildernis en ga je als vanzelf die-
rengeluiden maken. Bij “Noah’s 

ark” kunnen de kinderen storm, 
wind en regen nadoen. Op de 
muziek uit de Disney fi lm “How 
to train your dragon” kunnen zij 
vuur spuwen en op “Let it go” 
uit Disney’s “Frozen” kan gebib-
berd worden met de ijskonin-
gin in haar ijspaleis. De kinde-
ren mogen kussens meenemen 
en vooraan komen zitten, als zij 
dat leuk vinden mogen zij ver-
kleed komen. 
Kijk voor meer info op:
www.stmichael-heemstede.nl.
Kaartverkoop bij Primera de Pijp, 
Raadhuisstraat Heemstede of via 
het secretariaat: secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of aan 
de zaal. 
Prijs 2,50 euro voor kinderen t/m 
12 jaar, 7,50 euro voor volwas-
senen. De zaal is geopend van-
af 15.30 uur.

Grand Café Batifol vlamt 
met succesvolle barbecues
Heemstede – Het is weer lekker warm aan het worden en tijd 
om buiten te genieten van het zonnetje. Zoals bij Grand Café Ba-
tifol heerlijk een terrasje pakken, een frisje, biertje of wijntje erbij 
en genieten.  Dan krijg je ook wel trek en zin om te barbecueën. 
Nu hoef je het terras niet meer af, maar kun je lekker blijven zit-
ten. Want Batifol biedt sinds kort een unieke kaart met specia-
liteiten op de barbecue op echt houtvuur als de buitentempera-
tuur 18 graden of hoger is. Vers van de vlam, smaakvol en am-
bachtelijk bereid. Met keus uit verschillende gerechten, van een 
hamburger, visgerechten tot gamba’s. Dit was niet tegen dove-
mans oren gezegd: de reacties zijn overweldigend en het terras 
zit steeds bomvol.
Frank en Patrick van der Vooren hebben er zin in en vlammen 
letterlijk en fi guurlijk met succes. Alles ziet er even prachtig en 
heerlijk uit. Kom gerust eens langs om te proeven. Vraag naar de 
kaart of reserveer om zeker een plekje te hebben op het gezelli-
ge terras van Grand Café Batifol, Binnenweg 140 in Heemstede, 
tel.nr. 023-528 77 44. Batifol is 7 dagen per week geopend voor 
ontbijt, lunch, borrel en diner. De keuken is open van maandag 
t/m zaterdag van 08.00-20.00 uur en zondag van 12.00 - 20.00 
uur. Meer informatie op www.batifol.nl of op de Facebookpagi-
na. Eet smakelijk!
Bart Jonker

(18 maart t/m 20 april 2015)

Huwelijken:
Alexander M. Kroon & Sarah L. Hatcher

Geboorteaangiften
Sealver Raghoebier, zoon van B.D. Raghoebier &
M.C.S. van der Walle

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Meer lezen over Heemsteedse zaken,
sportclubs en cultuur?

Kijk ook op de website, onze digitale krant:
www.heemsteder.nl
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54 Heemsteedse 
oorlogsslachtoffers herdacht

Op een later tijdstip in hetzelf-
de jaar zijn nog de namen toege-
voegd van C. Blaak en H. Loeb, 
waarmee het aantal op 45 kwam, 
allemaal van het mannelijk ge-
slacht. Van 1970 tot 1975 is on-
der auspiciën van de historische 
vereniging een werkgroep  be-
zig geweest met het verzame-
len en beoordelen van gege-
vens, bestaande uit  M.A. Bul-
te, V.C. Klep, C.C. Moors, H.J.A. 
Rosendaal, W. Verspoor en on-
dergetekende. Dat resulteerde 
in o.a. een boek dat in 1995 uit-
kwam onder de titel: ‘Heemstede 
1940-1945; een gemeente in be-
zettingstijd’.  In 2005 verscheen 
een tweede druk met een wijzi-
ging ten aanzien van Engeland-
vaarder E.O. Moltzer, die bij de 
overvaart naar Engeland om-
kwam en omdat voor de eer-
der gepubliceerde mededeling 
‘dat hij mogelijk door verraad 
omkwam’ achteraf onvoldoen-
de bewijs bleek, is dit vermoe-
den in de herdruk geschrapt.
De heer V.C. Klep die o.a. de po-
litiearchieven 1939-1946 be-
studeerde, publiceerde in klei-
ne oplage een uittreksel van de 
dagrapporten gemeentepolitie 
Heemstede, evenals een ‘Kro-
niek van 60 maanden bezet-
ting in Heemstede’, welke uit-
gave gratis is uitgereikt aan de 
leerlingen van de groepen ze-
ven en acht van de 10 lokale 
basisscholen. In 1995 is voorts 
een lijst vervaardigd ‘In memo-
riam 1950-1945’, waarbij voor 
het eerst ook een overzicht is 
opgenomen van 140 omgeko-

men of vermiste Joodse burgers 
uit Heemstede -  merendeels 
na 1933 uit Duitsland afkomsti-
ge gevluchte Joden - die bij het 
uitbreken van de oorlog 10 mei 
1940 in Heemstede als inwo-
ner stonden afgeschreven. Aan 
het verzoek van enkele plaats-
genoten die hun namen alsnog 
op een plaquette vermeld wilden 
zien is toen geen gevolg gege-
ven. Tien jaar later zal echter als-
nog een Joods monument met 
namen van 162 slachtoffers wor-
den onthuld, inclusief 21 perso-
nen van wie kon worden achter-
haald dat zij in Heemstede wa-
ren ondergedoken en door ver-
raad zijn opgepakt en in vernie-
tigingskampen omgebracht. Van 
de personen die in 1945 bevrijd 
de concentratiekampen hebben 
overleefd zijn anno 2015 nog 
2 personen in leven, namelijk
Rudi en Eve Oppenheimer, des-
tijds bewoners van de Joh. Ver-
meerstraat en die zich na de 
bevrijding met hun broer Paul,
auteur van ‘From Belsen to
Buckingham Palace’ blijvend 
in Engeland hebben gevestigd.
In deze en een vervolgbijdrage 
zullen  8  toegevoegde Heem-
steedse oorlogsslachtoffers be-
knopt worden beschreven. Daar-
bij komt nog de heer L.D. de Jong 
die Jacques Perklaan 5 woonde 
en in zijn geboorteplaats Gronin-
gen is ondergedoken, waar hij 
kort voor de bevrijding op 5 april 
1945 door een foute politieman 
is doodgeschoten. Diens naam 
zal voorkomen op de lijst van het 
Joods monument. 

Wim Kenninck
Bij de inval van de Duitsers in 
ons land in mei 1940 zijn 9 mi-
litairen afkomstig uit Heemste-
de gesneuveld. Eén van hen 
is om onbekende redenen per 
abuis niet op de erelijst ver-
meld. Dat is Willem Johan (Wim) 
Kenninck, dienstplichtig wacht-
meester der cavalerie. Hij sneu-
velde op 14 mei 1940 bij Over-
schie. Kenninck woonde met zijn 
echtgenote op het adres Binnen-
weg 127, waar hij een winkel be-
zat in elektrische artikelen. Hij 
is begraven te Delft bij het mi-
litair monument Jaffa. Postuum 
is hem de Willemsorde 4e klasse 
toegekend met de volgende mo-
tivering: ‘Heeft zich in den strijd 
door het bedrijven van uitste-
kende daden van moed, beleid 
en trouw onderscheiden door op 
14 mei 1940 toen de Comman-
dant der 1ste divisie zich na-
bij Overschie met hem naar de 
voorste strijdende afdelingen 
begaf, vrijwillig aan de aanval 
van de voorste sectie infanterie 
deel te nemen en door zijn voor-
beeld de voorwaartse beweging 
in dienst te houden, waarbij hij is 
gesneuveld.

Hans Bierhuys
Johannes (Hans) Bierhuys is in 
1918 in Batavia geboren en 30 
september 1941 op de Waals-
dorpervlakte doodgescho-
ten.  Na de lagere school keer-
de hij terug naar Nederland om 
in Haarlem de Middelbare Tech-
nische School te volgen. Hans 
Bierhuijs woonde vanaf 11 mei 
1941 op het adres Borneostraat 
56. Hij maakte als informant deel 
uit van de verzetsgroep rond 
Broeder Joseph, ook aangeduid 
met de naam ECH3, genoemd 
naar een Philips radiobuis met 
deze typeaanduiding.  Door dr. 
Lou de Jong beschreven als de 
eerste verzetsgroep in ons land, 
die zich bezighield met het hei-
melijk doorzenden van berichten 
naar Engeland. Van de meer dan 
20 leden die de groep omvatte 
hebben er niet minder dan 8 de 

oorlog niet overleefd. Te weten: 
Broeder Joseph [= Johannes 
Klingen], Henk Schoenmaker, 
Hans Bierhuijs, Bernardus Zeg-
ger, Jan Oom, G.C.Schuijlenburg, 
Cees van Lent en J.G.Tillema 
(oud-gemeentesecretaris van 
Bennebroek). Bovendien is Henk 
Klaver kort na de bevrijding als 
gevolg van doorstane ontberin-
gen in 1946 te Davos gestorven. 
Ir. Anton van der Waals heeft 
zich als medewerker van de ver-
zetsgroep aangemeld om ver-
volgens voor een forse beloning 
als V-man van de SD verraad te 
plegen, een methode die hij tot 
1945 onder diverse schuilnamen 
nog talrijke malen elders in het 
land heeft herhaald en tientallen 
verzetsstrijders door de SD zijn 
gearresteerd en omgebracht. In 
1948 is Van der Waals hierom ter 
dood veroordeeld, welk vonnis 
begin 1950 plaatsvond. Bierhuijs 
probeerde in de nacht van 20 
op 21 april met andere verzets-
mensen sabotage te plegen op 
een Duitse trein. Dat leidde tot 
een schietpartij op het nabijge-
legen Prinsen Bolwerk. Bierhuijs 
schoot een Duitse spoorwegman 
neer, die overigens overleefde. 
Twee weken later is Bierhuijs op 
11 mei, opgespoord door An-
ton van der Waals, in Rotterdam 
door de SD gearresteerd en ruim 
3 maanden later in de duinen 
van Scheveningen  gefusilleerd.
 
J.L. Leuven
Jan Leuven, geboren 28 decem-
ber 1921, was een zoon van bloe-
misterijknecht  J.Leuven, woon-
achtig in de Eikenlaan. Hij is in 
1941 verplicht te werk gesteld in 
de BMW-fabrieken van Basdorf 
bij Berlijn. Van hem is bekend 
dat hij principieel niet op zondag 
wilde werken. Eind 1942 is Leu-
ven als gevolg van vergiftiging 
overleden. Na de bevrijding is hij 
op verzoek van de familie herbe-
graven op de r.k. begraafplaats 
Berkenrode in Heemstede. 

L.B. Verdoorn (1910-1943)
In Beverwijk woonde een zeke-
re H. van den Bergh, die een fa-
natiek contoleur van persoons-
bewijzen in treinen moet zijn ge-

weest en reizigers van wie de 
papieren niet in orde waren of 
verdacht leken liet oppakken. 
Het verzet was van mening, dat 
ter voorkoming van nog meer 
slachtoffers voornoemde per-
soon diende te worden gedood. 
Dat gebeurde door Jan Bone-
kamp, de vriend in het verzet van 
Hannie Schaft. SS Obergruppen-
führer Hanns Rauter en Willy La-
ges, chef van de SD in Amster-
dam, waren van mening dat ter-
reur met terreur moest worden 
vergolden. Met dit doel werd 
de Silbertanne-organisatie in-
geschakeld, bestaande uit Ne-
derlandse SS’ers (veelal in po-
litiedienst en oostfrontvetera-
nen). Op 1 december 1943 zijn 
de directeur G.Paauw en boek-
houder L.B. Verdoorn van het ar-
beidsbureau te Beverwijk op de 
Zeeweg door een ondergeschik-
te medewerker van de arbeids-
beurs neergeschoten. Allebei 
waren ze woonachtig in Heem-
stede, Paauw in Jozef Israëls-
plein 17, tijdens de oorlog Rey-
donplein genoemd, en Leendert 
Bastiaan Verdoorn op het adres 
Rijnstraat 3.  Eerstgenoemde 
raakte gewond en overleefde de 
moordaanslag, terwijl L.B. Ver-
doorn drie dagen later overleed 
aan zijn verwondingen in het Ro-
de Kruis-ziekenhuis. Het stoffe-
lijk overschot is op 8 december 
1943 onder grote belangstelling 
ter aarde besteld op de Algeme-
ne Begraafplaats aan de Klever-
weg te Haarlem. De dader, een 
SS’er en lid van het beruchte 
Feldmeyer-kommando, beken-
de na de bevrijding nog diver-
se andere moorden en is in 1949 
door de rechtbank ter dood ver-
oordeeld. Dat werd omgezet in 
levenslang en in 1952 is hij na 
een ontsnapping uit de koepel-
gevangenis te Breda naar West-
Duitsland gevlucht, in welk land 
hij van alle rechtsvervolging 
werd ontslagen. 
In een volgende afl evering ko-
men de gerehabiliteerde Jan 
Oom en 3 overledenen in kamp 
Rees naar aanleiding van de ‘Sin-
terklaas’-razzia 1944 ter sprake, 
onder wie de eveneens gereha-
biliteerde G.P. van der Eem.  
Hans Krol                       

oorlogsslachtoffers herdacht

Heemstede in oorlogstijd

In 1948 is door de gemeente Heemstede een erelijst van
tijdens de oorlogsperiode omgekomen Heemstedenaren
samengesteld. Deze bevatte 43 namen, die tevens zijn
vermeld op een plaat bij het door beeldhouwer Mari
Andriessen vervaardigde herdenkingsmonument:  ‘een vrouw 
die haar boeien slaakt’.  Op de sokkel is bovendien de veel-
zeggende inscriptie gegraveerd: 1940-1945.

Rouwadvertentie Wim Kenninck, uit Haarlem’s Dagblad 21 mei 1940.

W.J. Kenninck in uniform als 
wachtmeester.

L.B. Verdoorn (1910-1943).

Hans Bierhuijs (1918-1941).
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Heemstede - De orang-oetan is 
in nood. Zijn bos op Borneo ver-
dwijnt snel. Zonder bomen kan 
de orang-oetan niet. Er is nieuw 
bos nodig. Daar gaat het We-
reld Natuur Fonds iets aan doen. 
Als WNF ranger, van het beken-
de Wereld Natuur Fonds zag Li-
an Kandelaar wel kansen op 

haar school, de Prinses Beatrix 
School. Daar zit ze in de groep 
5/6, kan ze er met haar 9 jaar be-
hoorlijk haar mondje roeren als 
het om de mensapen gaat. Het 
zijn haar voorouders en alleen al 
dit feit is voor haar de motivatie 
om zich in te zetten. Het aantal 
orang-oetans op Borneo neemt 

elk jaar af. Gelukkig kunnen we 
de orang-oetan wel helpen. Door 
zijn bos te beschermen! Met het 
opgehaalde geld kan het We-
reld Natuur Fonds  bomen plan-
ten. Zo heeft de orang-oetan 
meer bos om in te leven en kan 
hij makkelijker van het ene naar 
het andere gebied komen. Daar 

Prijs voor Heemsteedse Ellis van Keulen

Leerlingen Coornhert Lyceum 
maken beste profielwerkstuk
Regio - Op donderdagmid-
dag 16 april reikte de voorzit-
ter van de Koninklijke Holland-
sche Maatschappij der Weten-
schappen, Alexander Rinnooy 
Kan, twee prijzen van 500 eu-
ro uit voor de beste profielwerk-
stukken van HAVO- en VWO-
leerlingen uit de regio Haarlem. 
Beide prijzen gingen dit jaar naar 
leerlingen van het Coornhert Ly-
ceum te Haarlem. Ellis van Keu-
len (Heemstede) en Mandy van 
Dam (Vogelenzang) wonnen 
met hun werkstuk ‘Biobrandstof 
uit algen’ de prijs voor het bes-
te HAVO-werkstuk. Tim Trussner 
(uit Haarlem) sleepte met zijn 
werkstuk over kunstmatig le-
ven de prijs voor het beste VWO-
werkstuk in de wacht.  
Twaalf scholen uit de regio Haar-
lem nomineerden dit jaar in het 
totaal zeventien werkstukken 
voor deze jaarlijkse prijs.

Ellis van Keulen en Mandy van 
Dam waagden zich aan een ex-
periment dat werd aangeboden 
door de universiteit van Wage-
ningen. Vijf weken lang waren ze 
dagelijks intensief met algen in 
de weer om hier brandstof uit te 
winnen. Ellis: “We moesten eerst 
algen kweken, daarna moesten 
we ze ‘stressen’ door een stof-
je toe te voegen om er vervol-

gens olie uit te halen. We hebben 
het hele proces ook gefotogra-
feerd.” Dat gebeurde allemaal in 
de schuur van de oma van Ellis. 
Helaas leverde hun experiment 
nog geen brandstof op, omdat 
de hoeveelheid gewonnen olie 
waarschijnlijk te gering was. Ze 
winnen de prijs voor hun heldere 
beschrijving en het maatschap-
pelijk belang van hun onderzoek.  
 Gastspreker en wetenschaps-
journalist Hans van Maanen 
(hoofdredacteur van het tijd-

schrift Skepter) legt de leerlin-
gen, hun ouders en begeleiders 
stellingen voor die vaak misvat-
tingen blijken te zijn, zoals de 
mythe dat er tijdens een stroom-
storing meer kinderen worden 
verwekt. De zaal gaat steeds 
meer twijfelen over de stellin-
gen. Dat is precies zijn bedoe-
ling, want twijfel daagt uit tot 
onderzoek. Alle genomineerden 
ontvangen daarom ter lering en 
vermaak zijn ‘Encyclopedie van 
misvattingen’.
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Op de foto met alle winnaars van links naar rechts: voorzitter Alexan-
der Rinnooy Kan, Tim, Mandy, Ellis, Daniel en Jochem.

Complimenten
voor wethouder Van de Stadt
Op donderdag 16 april vertrok ik met wethouder Van de Stadt 
vanaf mijn huisadres aan de Eikenlaan wandelend naar de Raad-
huisstraat.
Ik ben al jaren binnen de gemeente actief op het gebied van ver-
keersveiligheid en toegankelijkheid van de Binnenweg/Raadhuis-
straat voor mensen met een beperking. 
Met de wandeling naar het onlangs gerenoveerde plein bij de wa-
terpomp, wilde ik de gemeente Heemstede zelf laten ervaren hoe 
het is om te moeten functioneren met een visuele beperking op dit 
stukje winkelstraat in Heemstede. Ter hoogte van de bloemenzaak 
Bloemenhof kreeg de wethouder het verzoek om een donkere bril 
op te zetten en kreeg hij een taststok waarmee hij zijn omgeving 
kon verkennen. Op deze manier liet ik de wethouder zelf ervaren 
waar knelpunten zijn en waarom bepaalde obstakels door mij als 
knelpunten worden ervaren.
De wethouder kreeg zo een goed beeld van de situatie. Onder-
werpen als shared space, auto’s te gast en kleurcontrasten qua 
licht en donker kwamen tijdens de wandeling aan bod maar ook 
het uitstallingsbeleid voor de winkeliers en het fietsparkeer-be-
heer.

Ik wilde met deze wandeling niet laten zien wat er allemaal slecht 
was in Heemstede maar ik wilde de gemeente zelf laten ervaren 
hoe de situatie is wanneer je met een visuele beperking op het 
plein bij de waterpomp moet functioneren. Met deze belevingsge-
richte manier hoop ik dat oplossingen makkelijker te vinden zijn.
Via deze weg wil ik mijn complimenten uiten naar de wethouder 
Van de Stadt. Hij heeft de simulatiebril opgezet en heeft zich inge-
zet om via deze aangepaste manier de Raadhuisstraat te bekijken. 
Hij heeft uitgebreid de tijd genomen om ter plaatse de situatie met 
mij te beoordelen en kwam met mogelijke oplossingen aan die en-
kel nog uitgevoerd moeten worden. Mijn complimenten! Ik heb er 
alle vertrouwen in dat er op termijn verbeteringen zichtbaar zijn.     
Dominieke Bos Havinga, Heemstede.

INGEZONDEN

is geld voor nodig. Maandag-
middag konden ouders, opa`s 
en oma`s buren en vrienden 
van de kinderen van de Prin-
ses Beatrixschool op de speel-
plaats zich uitleven in een jun-
gle met klimtoestellen, voor aap 
hangen of staan, jungledrankjes 
en junglefood kopen om met el-
kaar zo een prachtige opbrengst 
voor de Orang-Oetans in Borneo 
te realiseren. Dat werd: 728,57 

euro, veel meer dan Lian had 
verwacht. Kindertelevisie Zapp 
heeft de hele middag gefilmd 
met de presentatrice Anne-Mar, 
het wordt op 9 mei uitgezonden. 
Lian zal de opbrengst op 9 mei in 
Hilversum tijdens de uitzending 
gaan inleveren. Naast het aap-
noot-mies kennen de kinderen 
op de Prinses Beatrixschool nu 
ook hun voorouders.
Ton van den Brink 

Heemsteedse Kunstkring 
presenteert nieuw programma
Heemstede - De theaterdirec-
teuren uit Heemstede, Haarlem, 
Velzen en Hoofddorp presente-
ren op een grappige en informa-
tieve manier op donderdag 30 
april het nieuwe programma van 
de Heemsteedse Kunst Kring. 
Het programma is een bond 
spektakel van musical, klassie-
ke muziek, jazz, ballet, cabaret, 
toneel en opera.

De presentatie van het pro-
gramma begint om 20.00 uur in 
de Burgerzaal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1, Heemstede. 
De deuren zijn open vanaf 19.30 
uur.
Na afloop om 22.00 uur biedt 
het bestuur een drankje en hap-
je aan en kunnen bezoekers al 
kaarten bestellen voor voorstel-
lingen.

Red de apen in Borneo op 
Prinses Beatrixschool

Demonstratie driewielfiets
Regio - De driewielfiets is de 
oplossing als je niet meer op 
een gewone fiets durft te fiet-
sen, of moeilijk het evenwicht 
kan bewaren. Op vrijdagmor-
gen 1 mei vindt op het Park ’s 
Gravenmade in Bennebroek 
een demonstratie plaats.

Belangstellenden kunnen de 
fietsen proberen.
Kijk ook op www.blijfveiligmo-
biel.nl.
De demonstratie vindt plaats 
tussen 10.30 en 12.30 uur.
Locatie: Groot hoefbladlaan in 
Bennebroek.
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Heemstede – Trots op zijn vak, trots op zijn producten. De vak-
slager Peter van der Geest toont graag zijn producten en hoe 
hij dat allemaal zelf maakt. Donderdag hield hij slagersdag. 
Het thema van de dag is de ‘Kunst van de Slager’. Want wat de 
slager creëert, is kunst! Voor dag en dauw staat de slager op 
om een prachtig stuk vlees, heerlijke vleeswaren of makkelij-
ke en smakelijke maaltijden te creëren. Het ambachtelijke sla-
gersvakmanschap zorgt ervoor dat Heemstede en omgeving da-
gelijks kunnen genieten van het beste dat de slager biedt. Het 
ambachtelijke vakmanschap van de slager is anno 2015 ook een 
modern beroep dat ze graag laten zien.

Als bekroonde worstmaker toonde Peter donderdag vooral zijn 
worstproducten. Kookworst, boterhamworst, rauwe rookworst, 
drie soorten grillworst, ossenworsten. Hij daagde klanten uit  om 
hun eigen worsten te draaien. Naast de ouderwetse  worstmolen 
staat nu een moderne vacuumvuller, die computergestuurd de 
worst maakt. Die neemt de taak van de oude molen over, maar 
klanten kregen donderdag de kans om zelf de darm te vullen en 
met het bekende rood-witte draadje af te binden. In de slage-
rij hadden Peter en Janine van der Geest een grote tafel waarop 
hun kunstwerken te zien waren. Alle worstsoorten, maar ook de 
ambachtelijke gerookte entrecote, rookvlees, speksoorten, ham-
men, die nog gerookt worden in de rook van beukenmot en krul-
len, afkomstig van een speciaal bedrijf dat dit nog volkomen vei-
lig produceert.
De slagersdag is nog niet ingeburgerd, maar Peter is zo enthou-
siast over het idee om klanten te betrekken bij zijn mooie vak 
dat hij ook zonder publiciteit vooraf, toch zijn klanten weet te la-
ten meegenieten van zijn heerlijkheden. Echt lekkere beenham 
of parmaham, katenspek of gedroogde runderrib, het heeft  het 
vakmanschap en de passie van de echte slager nodig om die 
echte smaak te geven die de klant verwacht. Bij de Keurslager 
Peter van der Geest aan de Raadhuisstraat. 
Ton van den Brink 

Kunst van de Keurslager
Peter van der Geest op Slagersdag

Fietsparkeren bij het Station wordt gratis
Heemstede - Nog deze zomer 
wordt de bewaakte fietsenstal-
ling bij het station gratis. De NS, 
ProRail en de gemeente Heem-
stede zijn dit overeengekomen. 
Er is onderzoek gedaan naar de 
toekomstige behoefte en naar de 
huidige situatie. Wat blijkt, er zijn 
1700 rekken beschikbaar al lig-
gen ze wel verspreid over het he-
le gebied. Er zijn 500 plaatsen in 
de bewaakte stalling, maar die 
worden lang niet allemaal ge-
bruikt. Door het nu gratis te ma-
ken gaat men er van uit dat het 
aantal losstaande fietsen zal af-
nemen en de bewaakte stalling 
vol zal lopen. Dagelijks worden 
er 300 tot 400 fietsen rond het 
station neergezet. NS, ProRail en 
de gemeente stellen vast dat er 
tegen 2030 behoefte is aan 2400 
fietsenrekken.
De gemeente kan nu niet hand-
haven omdat men aan de ene 
kant mensen vraagt met de trein 
te reizen en aan de andere kant 
niet kan voorzien in voldoende 
stalling. De proef met de gratis 
stalling gaat twee jaar duren. De 
NS vraagt wel een bijdrage van 
de gemeente van 32.000 euro. 

Bloemendaal (het station heet 
immers Heemstede/Aerdenhout) 
is zo coulant de helft van dit be-
drag bij te dragen. 

Met grote regelmaat komt het 
voor dat de verderaf gelegen 
rekken niet optimaal worden be-
nut. Als deze rekken wel meer 
gebruikt worden, zou dit samen 
met de gratis stalling het pro-
bleem goeddeels oplossen. Van 

der Have (HBB) pleitte er voor 
om wel te gaan handhaven bij 
de doorgang onder het station. 
Hier blijkt veel overlast te zijn 
voor voetgangers en mindervali-
den. Op de lange termijn zullen 
er kostbare oplossingen nodig 
zijn om het aantal stallingplaat-
sen gestaag uit te breiden. Voor-
lopig winst voor de forensen en 
het aanzien rond het station. 
Eric van Westerloo

‘Het kwaad was al geschied’
Fractievoorzitter D66 Heemstede treedt af

Tabletfeestjes in de Bibliotheek
Heemstede - In de Biblio-
theek Heemstede starten bin-
nenkort tabletfeestjes, speciaal 
voor mensen van 60 jaar en ou-
der. Want iedereen wil bij de pin-
ken blijven! Steeds meer mensen 
gaan een tablet gebruiken. Be-
grijpelijk, want tablets zijn han-
dig. Je moet er echter wel aan 
wennen. Daar helpt de Stichting 
‘Bij de pinken zijn’ en de biblio-
theek Heemstede u graag bij! 
U gaat internetten, apps down-
loaden, foto’s maken en bekij-
ken, e-mailen en skypen. En na-
tuurlijk krijgt u praktische tips. 
Dat allemaal in 4 feestjes.

Meer informatie en
aanmelden
U kunt zich geheel vrijblijvend 
aanmelden; daarna wordt con-

tact met u opgenomen. U zit dan 
nog nergens aan vast en boven-
dien is het eerste feestje gratis. 
De deelnameprijs voor de vol-
gende drie feestjes samen be-
draagt 60,- euro. Meer informa-
tie en aanmelden via www.bij-
depinkenzijn.nl, de Bibliotheek 
Heemstede of telefoonnummer 
06-11340003.  

Data en tijdstip
Het eerste feestje begint op 
maandagochtend 11 mei, van 
9.30 tot 12.00 uur. De groep gaat 
door t/m maandag 8 juni (met 
uitzondering van Tweede Pink-
sterdag, 25 mei).

Locatie
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede.

Heemstede - Met onmiddellijke 
ingang stapt fractievoorzitter van 
D66 Bert van der Linden uit de 
gemeenteraad.
“Ik ben dom geweest”, noemt hij 
het zelf in een verklaring waarin 
hij zijn aftreden aankondigt.  
De aanleiding is een intern mail-
bericht dat bedoeld was voor zijn 
fractie maar per abuis ook naar 
verschillende externen is gezon-

den. Een mail die duidelijk niet 
voor deze personen bestemd 
was. De ontvangers van de mail 
direct te informeren dat het stuk 
als niet geschreven diende te 
worden beschouwd, hielp niet 
echt.
Het kwaad was al geschied. De 
bewuste mail belandde kenne-
lijk zelfs buiten het raadhuis. 
D66 bleek desgevraagd niet be-

reid de mail openbaar te maken. 
Wat er precies in het stuk staat, 
blijft voor de buitenwacht een 
vraag. De overige partijen laten 
het, naar buiten toe, rusten en 
nemen het terugtreden van 
Van der Linden voor kennis- 
geving aan. Een aantal frac-
ties benadrukt dat zij het een 
persoonlijk drama vinden voor 
Van der Linden en noemt zijn 

aftreden de enige juiste stap. 
In een verklaring laat Van der 
Linden weten dat hij op voor-
hand al niet van plan was om zijn 
termijn van vier jaar vol te ma-

ken, al koos men hem wel voor 
vier jaar. Van der Linden treedt 
nu terug om verdere schade 
voor zijn partij te voorkomen. 
Heemstede gaat doorgaans door 
voor een oase van politieke rust. 
Het bericht van Van der Linden 
zet de verhoudingen binnen de 
Heemsteedse politiek even op 
scherp.
Van der Linden wordt opge-
volgd door de basisschoolleraar 
Wouter Kleijer. Als tijdelijk frac-
tievoorzitter wordt Sebastiaan 
Nieuwland benoemd. 
Eric van Westerloo
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Welzijn door 
bewegen
Welzijn markt 
in Schalkwijk 
druk bezocht
Regio – Hij organiseerde de he-
le Welzijn markt 2015 nog zon-
der computer en dat was dit jaar 
voor het laatst, want voor zijn 
vele werk voor deze 5e markt 
kreeg Herman Bax donderdag-
ochtend van Olga Commandeur 
een mini computer als cadeau-
tje overhandigd. Herman vroeg 
er wel gelijk een cursus bij. Op 
het plein voor de Hema hadden 
zich inmiddels veel ouderen en  
ook jonger publiek verzameld 
die door Olga Commandeur in 

beweging werden gezet. Onver-
biddelijk bewegen de benen en 
armen, het hele lichaam op aan-
wijzingen van juf Olga. Afhaken 
is er niet bij. Met houdt elkaar 
in de gaten, dan blijkt weer dat 
sporten met elkaar je stimuleert 
om door te gaan. Op de druk 
bezochte Welzijn Markt zijn het 
dan ook de kramen waar ge-
zond bewegen het thema is, het 
drukst bezocht. Ook de kramen 
waar dagopvang geregeld wordt, 
ook op thuisadressen, kregen 

veel belangstelling. Een winkel-
centrum vol Welzijn, een wel-
daad voor de winkeliers die de-
ze activiteit graag voor hun deur 
zagen. De tachtig kramen wa-
ren gevuld met Welzijn organi-
saties van Brandweer tot Zonne-
bloem. Met veel vrolijke vrijwil-
ligers achter de kramen en een 
zeer geïnteresseerd publiek dat 
zich langs de kramen bewoog. 
Graag volgend jaar weer, hoor-
de je overal. 
Ton van den Brink 

Zaterdag 18 april was er diploma-zwemmen bij SportPlaza 
Groenendaal. De volgende kinderen hebben hun A, B, of C 
diploma gehaald !

Diploma A
Nees Albers, Jesse Broekhof, Joy Broerse, Evry Brussel,  Men-
del Bus, Dilhan Can, Armin van Dalen, Boukje Damen, Charlotte 
Eilering, Nout Geerts, Joep de Gier, Anna Griffioen, Lieke Grins-
ven, Jasper Hagoort, Daniëlle Hoogkamer, Daniëlle Impink, Se-
bastiaan Janssen, Chalina Kidane, Jesse Kok, Dean Kool, Wille-
mijn Koomen, Alex Koopmans,  Sophie Koudijs, Thomas Kramer, 
Jules Kroon, Tijs Leijen, Pien Lindeman, Junia Maas, Philine Mac-
kay, Anneke Meekel, Mies Meiniger, Suus Meiniger, Sem Neder-
koorn, Indy van Norde, Tijs Notenboom,   Alex Oushoorn,  Mat-
tanja Overbeek, Lucas Peletier, Senna Pijst, Chloe Polman, Yanick 
Roest, Ties Smits, Guusje de Smit, Femke Spoelstra, Fenna Tim-
mermans, Tommy van Tongerloo, Lara Vogelzang, Vay Wesse, Phi-
leine de Wilde, Floris  Witteman, Eline van Wolferen, Zoran Zari

Diploma B
Florian Benjamins, Jesse-David Broekhof, Julius Brummelhuis, 
Job Bruning, Jasmijn ten Haaf, Helena Hamming,  Chess Heer-
schop, Milan Hughes, Tristan Joziasse, Maya Lintelo, Suus van 
der Meer, Maysem Mehdi, Lars van Middelaar, Valeriya Nosulen-
ko, Mees Pouwels, Sven Reddering, Mari Don Remmelzwaal,  
Thijn Roding, Kim Soe, Lilly Sterneberg,  Sophie Stoute, Noor Ter-
heggen, Tijn Tilstra, Emelie Verseput, Joliene de Vries, Daan van 
der Wel

Diploma C
Philip de Bie Leuveling Tjeenk, Floor Gimes, Mirk den Hoet, Oli-
via ten Kate, August Kwaaitaal, Sanne Oyen, Mees Planting, Phi-
lip Priesman, Jorit Sinnige, Tibbe Sinnige, Dani Verlinde, Maaike 
Vinken, Alexander Witteman.
          
Alle kinderen van harte gefeliciteerd!!

Diploma-zwemmen
18 april 2015

Spelen tot je een ons weegt op Koningsdag
“Iedereen is welkom bij de Heemgames”
Heemstede – Koningsdag op 
27 april komt eraan en dan is er 
voor iedereen wel wat te doen. 
Voor de jeugd van 6 tot en met 15 
jaar zijn er voor het derde ach-
tereenvolgende jaar de Heem-
games. Op de parkeerplaats van 
Sportplaza Groenendaal aan de 
Sportparklaan kan iedereen zijn 
of haar hart ophalen en spelen 
tot je een ons weegt. Organisa-
toren bij Casca’s Plexat: Marie-
ke Ligterink, Ilse van Heusden en 
Fabiënne van der Tas, allen 19 
jaar oud, hebben er zin in.

Marieke: “De Heemgames zijn 
in 2012 ontstaan uit een klank-
bordgroep bij de gemeente, om 
wat meer activiteiten voor kin-
deren en jongeren te organi-
seren. Wij gaan daar nu als ei-
gen groep mee verder.” Fabi-
enne: “De samenwerking doen 
we met Plexat. De Heemgames 
vinden op Koningsdag plaats 

op de parkeerplaats van Sport- 
plaza Groenendaal. Voorheen 
stond hier de kermis.” Ilse: “We 
zijn blij dat jongerenwerker Mike 
Doodeman ons hierbij begeleidt. 
We hebben veel hulp van hem 
en hij helpt ons waar nodig, 
maar laat ons vrij in het organi-
seren. We kunnen altijd op hem 
terugvallen en dat is heel prettig. 
Marieke en ik zaten samen op de 
Icarus en toen we 11 jaar waren 
kwamen we bij Plexat. We heb-
ben hier Fabiënne ontmoet en 
zijn nooit meer weggegaan.” Wat 
is zo leuk aan de Heemgames? 
Marieke: “Ik vind het zo leuk 
omdat we alles zelf organise-
ren en kunnen indelen.” Ilse vult 
aan: “Je kunt zelf de dag samen- 
stellen en doen wat je wilt, zon-
der dat je een vast kader hebt. 
Dat doe je met een grote vrien-
dengroep, die het weer gezellig 
en persoonlijk maakt. De kern-
groep van de Heemgames be-

staat uit acht personen. Vooral 
het Oranjecomité sponsort ons.” 
Fabiënne: “En als je dan zo’n 
grote dag organiseert, denk je 
de volgende dag:  ‘zo dat heb-
ben we toch even geflikt’. Dat 
geeft zo’n vet gevoel.”
Wat voor Heemgames zijn 
er? Ilse: “Er staat een base-
jump. Je maakt dan een val 
van 6 meter, maar je landt 
veilig op een groot zacht lucht-
kussen. Voor de jongsten hebben 
we een tijgerspringkussen bij 
de ingang. En er is een DJ aan-
wezig die lekkere muziek draait.” 
Marieke: “We hebben een op-
blaasstormbaan met obstakels 
en een minivoetbalveld dat af- 
gezet is met luchtkussens.” 
Fabiënne: “Ook handig om te 
weten is dat er overal minimaal 
twee begeleiders staan om een 
oogje in het zeil te houden. De 
toegang is vrij en je kunt onbe-
perkt spelen tussen 09.00 - 14.00 

Fabiënne, Marieke en Ilse.

uur. Daarna gaan we naar het 
Wilhelminaplein waar tot 19.00 
uur doorgespeeld kan worden 

op twee springkussen en in een 
parakooi met minivoetbal.”
Bart Jonker
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Aan de inwoners van Heemstede,

Met genoegen bieden wij u hierbij het 
programma voor Koningsdag 2015 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. U helpt in elk geval uw buren van 
een hoop overbodige spullen af.
Dit jaar zijn er voor de oudere kinderen leuke 
activiteiten georganiseerd door de jongeren 
van de Heemgames bij de parkeerplaats van 
sportcentrum Groenendaal. 
Om 9.00 uur bent u van harte welkom bij de 
aubade voor het Raadhuis. De officiële opening 
van Koningsdag door de Burgemeester van 
Heemstede. Samen met veel gelijkgestemden 
het Wilhelmus zingen vind ik elk jaar weer een 
bijzondere ervaring. Het staat voor mij voor 
saamhorigheid en gemeenschapszin in het 
besef dat het een voorrecht is om in Nederland 
en in Heemstede te leven. Beleef dat mee.
Voor de 24ste keer zingen met Leny van Schaik 

maar helaas NIET in de Oude Kerk maar in het 
Raadhuis van Heemstede om 12.30 uur, een 
happening waar velen het hele jaar naar uitzien 
en die feestelijk wordt afgesloten met een 
oranjebittertje.
Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg 
onder leiding van de Scouting niet over als u 
kinderen bij u heeft. 
Vanaf 13.00 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 Heger en zijn crew van Happerij/Tapperij De 
1ste Aanleg. 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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kleedjesmarkt, kinderspelen 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, Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed voor 
hun inzet bij de organisatie. 

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 2015

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 en Casca

Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede



Raadhuisplein
COMMUNITY SINGING 
12.3013.30 uur: Raadhuis van 
Heemstede
Leuk, leuk, leuk……….. 
Lenie van Schaik komt alweer voor de 24ste keer 
optreden op Koningsdag te Heemstede en dit 
fantastische evenement  zal in 2015 NIET plaatsvinden 
in de Oude kerk op het Wilhelminaplein, vanwege de 
renovatie is de kerk helaas gesloten. De gemeente heeft 
zich bereidt verklaard om de Raadzaal in het Raadhuis 
beschikbaar te stellen voor dit prachtige evenement.  
Veel mensen uit Heemstede verheugen zich nu al op 
haar komst. Hier moet  je gewoon bij zijn om even lekker 
mee te zingen met bekende en minder bekende liedjes 
De Raadzaal in het Raadhuis zal 
geopend zijn vanaf 12:00 uur. 
Wij raden u aan op tijd te zijn 
om verzekerd te zijn van een 
plaatsje!
Na afl oop staan de gebruikelijke 
glaasjes Oranjebitter bij de 
uitgang. De Oranjebitter wordt u 
aangeboden door de gemeente 
Heemstede.
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Dit jaar kunt u ook weer terecht op de hoek van de 
Camplaan en de Valkenburgerlaan, waar Yvonne Beck van 
Koffi ehuis Yverda  haar terras weer heeft geopend.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk gebleken om  een 
sportieve en /of muzikale activiteit  te organiseren. 
Maar natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend 
verzorgd door Koffi ehuis Yverda die aan de Valkenburgerlaan 
een bar heeft staan, zodat u ook in de Valkenburgerlaan  
verzekerd bent van heerlijke koele drankjes.  Op een hopelijk 
zonnig terras.

Valkenburgerlaan
 

Programma 
Koningsdag 2015
KONINGSNACHT
Zondag 26 april vanaf 21.00 uur een spectaculair live optreden in 
Happerij/tapperij  de 1ste Aanleg de band

“Right As Rain”
Een band die Soul, Funk en Rock ‘n Roll combineert in eigen 
popliedjes, oftewel: Funky Pop ’n Roll. Muntenverkoop voor 
Koningsnacht en -dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.

Zondag 26 april vanaf 17.00 uur bij de Groene Druif en Cheval 
Blanc schitterende optredens van DJ Bert, Lady Friends, Diva Ezz, 
Saxofoniste Sanne Landvreugd en Rene Philippo in de Jan van 
Gooyenstraat op het middenterrein voor Le Cheval Blanc en de 
Groene Druif

RAADHUISPLEIN
08.45-10.15 uur Aubade
 M.m.v. het Klijn Örkest, een onderdeel van  
 Harmonieorkest St. Michaël
10.15-11.00 uur Ontvangst dragers Koninklijke onderscheiding
12.30-13.30 uur Community Singing m.m.v. Leny van Schaik   
 (Raadszaal Raadhuis)  

WILHELMINAPLEIN
14.00-22.00 uur Konings-BBQ  
Optredens muziekpodium Wilhelminaplein:
15.00 uur TRY OUD (www.tryoud.nl)
 Een grootse Supertramp tribute-band compleet  
 met koperblazers en synthesizers
17.00 uur    Deejay Daniël houdt het tempo er lekker in met  
 vette top 40 hits van toen en nu
18.00 uur    RIGHT AS RAIN (www.rightasrain.nl)
 Drie (!) frisse dames en vier toffe heren maken  
 het feest compleet
20.00 uur    Deejay Daniël draait door!!!!
 We gaan nog niet naar huis, want morgen zijn  
 we vrij!!!! 

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
08.00-15.00 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

Zondag 26 april
17.00 uur DJ Bert
20.00-20.30 uur Lady Friends, Funky Diva Ezz en Saxofoniste  
 Sanne Landvreugd
21.00-21.30 uur Lady Friends
22.15-23.00 uur zanger Rene Philippo
                DJ Bert optreden tussen liggende tijden en einde 24.00 uur

Maandag 27 april
14.00 uur DJ Bert
16.00-16.45 uur De Groene Druif Band  special guest
 Mieke Koers
17.15-18.00 uur De Groene Druif Band
18.15 uur Rene Philippo
19.00-19.30 uur De Groene Druif Band
                 DJ Bert optreden tussen liggende tijden eind tijd 21.00 uur

AUBADE 
08.4510.15 uur
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de 
traditionele start van Koningsdag in 
Heemstede: “de aubade”
Ook dit jaar weer op het plein voor het  Raadhuis van 
Heemstede.
Na het hijsen van de vlag door kinderen van de Scouting 
Groep WABO  zal de burgemeester van Heemstede, 
mevrouw  drs. Marianne. J.C. Heeremans een toespraak 
houden.  Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied 
gezongen onder begelei ding van het Klijn Örkest een 
onderdeel van Harmonieorkest St. Michaël,  die verder 
gedurende de aubade nog diverse vrolijke nummers  ten 
gehore zal brengen.
Net als 2014 zal er ook een steelband aanwezig zijn om 
ons in zonnige sferen te krijgen en de heupen alvast 
los te krijgen zodat u soepel naar de andere muzikale 
activiteiten kunt wandelen of fi etsen. 
Na een toost op de koning met een glaasje Jus d’orange 
is dit de start van Koningsdag in Heemstede.  
Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse bewoners 
ontvangen, die drager zijn van een Koninklijke 
onderscheiding.



Heemgames 2015

Het Wilhelminaplein is op Koningsdag de 
ambiance voor een gezellig en gevarieerd 
programma, uiteraard onder het genot van 
door de 1ste Aanleg verzorgde drankjes en 
een door Vreeburg ambachtelijk en culinair 
verzorgde BBQ, die 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 de 1ste Aanleg.

Café de 1ste Aanleg heeft gezorgd voor 
spetterende optredens gedurende dag en 
avond. 

PROGRAMMA

THE KINGS PARTY
15.00 uur
Magical History Tour
History...? Ja, de Beatles zijn geschiedenis!
The Magical History Tour houdt die geschiedenis levend met 
het spelen van het Beatles-repertoire in een hedendaagse jas. 
Én met dezelfde passie als The Fab Four
17.00 uur
Deejay Daniël houdt het tempo er lekker in met vette 
top 40 hits van toen en nu
18.00 uur
Ruud Jansen band
Wie heeft er niet een spectaculair feest meegemaakt met 
deze band Ruud is een duizendpoot, hij tovert alles uit zijn 
keyboard en zingt daarbij ook nog eens geweldig. Onder 
leiding van deze toetsenvirtuoos zorgt deze fantastische band 
voor een swingende avond. De band speelt bekende covers die 
men niet zo snel verwacht van een band
20.00 uur
Deejay Daniël draait door!!!!
We gaan nog niet naar huis, want morgen daar denken we 
nog niet aan!

Wilhelminaplein
KONINGSBBQ 
(14.00-22.00 UUR: WILHELMINAPLEIN)

Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, wande len, 
zingen, verbrande neuzen?.….
en een goede verkoop op de Vrijmarkt, zal op het 
Wilhelminaplein de mogelijkheid worden geboden onder 
het genot van een hapje en een drankje te genieten van de 

Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest in de Jan van 
Goyenstraat, welke al begint op zondag 26 april met 
een gevarieerd swingend programma van 
17.00 tot 24.00 uur..

Dan op maandag Koningsdag zelf  is er een beperkte 
kleedjesmarkt tussen 8.00 en 14.00 uur voor de kleintjes uit 
de buurt.  Kaarten zijn af te halen bij Jantjes speelgoed, de 
speelgoedzaak op de Jan van Goyenstraat. 

Verder zijn er twee springkussens voor kleine en de wat 
grotere kinderen.  Vanaf 14.00 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.

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

Jan van Goyenstraat
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The Heemgames are back!
Op Koningsdag zullen de Heemgames weer een spetterende dag neerzetten op de 
Sportparklaan!  In samenwerking met Plexat organiseren wij een jeugdactiviteit die 
al vanaf 9 uur van start gaat!  We hebben dit jaar fantastische activiteiten zoals een 
basejump, stormbaan en gigantische luchtkussens! Daarnaast zal een DJ de hele dag de 
beste live muziek draaien! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom langs!
De toegang is helemaal gratis! 

voortreffelijke muziek van diverse bands en een DJ.
Dit moet je gewoon komen zien en horen, wat een spektakel. 

Voor de kinderen zijn er, onder toezicht en begeleiding van 
de jongeren van de Heemgames, 2 springkussens en een 
overdekte panna kooi neergezet, zodat er ook  voldoende 
vermaak is terwijl de ouders even kunnen bijpraten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

In ’t kort:
- Voor wie? Heemsteedse jeugd die zin heeft in een leuke activiteit!
- Wanneer? 27 april = Koningsdag
- Waar? Parkeerplaats voor Sportplaza
- Hoe laat? Van 09.00-15.00 uur
- Kosten? Helemaal gratis!
-Aanmelding? Niet nodig! Kom lekker langs! 
- Voor meer informatie:  https://www.facebook.com/events/729681610416162/
    www.Heemgames.nl



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

VRIJMARKT 
07.0015.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN
De Vrijmarkt zal plaatsvinden aan de Sportparklaan/Javalaan, 
tussen de Slotlaan en de Meer en Boschlaan. 

De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt op deze 
markt in de gelegenheid gesteld allerlei spulletjes te verkopen. 
Op de vrijmarkt is het, om de overlast voor omwonenden 
te beperken, in opdracht van de Gemeente Heemstede ten 
strengste verboden om elektronisch versterkte muziek ten 
gehore te brengen, in de vergunning is door de Gemeente 
Heemstede alleen toestemming verleend voor het maken van 
niet versterkte en dus alleen akoestische muziek gemaakt in 
amateur verband door kinderen.

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

Volgt u de aanwijzingen van de vrijwilligers op en blijft u 
alstublieft vriendelijk tegen onze vrijwilligers, want zonder 
hen is de Vrijmarkt niet mogelijk.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt verspreid 
via de lagere scholen. 
Alle NIET verkochte kramen zijn vanaf 18 april beschikbaar en 
kunnen gekocht worden of aangevraagd via:
mavadu@quicknet.nl bij beschikbaarheid

Sportparklaan en omgeving

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

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’
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KINDERSPELEN
10.0015.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties 
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de Meerweg.          
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf Bernadotte 
scoutinggroep uitgevoerd.
Er zijn springkussens en er zijn 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.

Holland
Materieel

Service
Professioneel

materieelverhuur
voor het gehele

bouwtraject

www.hmsverhuur.nl

KONINGSNACHT
Vrijdag 27 april vanaf 21.00 uur een spectaculair live optreden in Happerij/tapperij 
de 1ste Aanleg van “Right as Rain”
Right as Rain ‘gaat als een zonnetje’:  Een band die Soul, Funk en Rock ‘n Roll 
combineert in eigen popliedjes, oftewel: Funky Pop ’n Roll!

Deze bonte club vrolijke muzikanten uit Haarlem maakt sinds 2011 dansbare muziek, 
waarbij zij een voorbeeld nemen aan de grootheden der jaren ’50, ’60 en ’70, maar 
dan wel met een goeie scheut 2015. 

Gezond feesten gegarandeerd!
Muntenverkoop voor Koningsnacht en -dag is al begonnen in de 1ste Aanleg.
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Gastheer bij Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Ton van der Hulst: “We zijn één grote 
familie en geen dag is hetzelfde”

Ton is reeds 29 jaar aan het the-
ater en concertgebouw verbon-
den, eerst was hij werkzaam als 
kelner. Na de laatste verbouwing 
van de Philharmonie, nu tien jaar 
geleden, is hij gastheer in bei-
de gebouwen. “Mijn werk is zo 
afwisselend, geen enkele dag is 
hetzelfde”, legt Ton uit. “Ik tref ie-
dere dag weer een andere situ-
atie aan. Naast de ontvangst bij 
de deur van het bezoekend pu-
bliek heb ik ook veel contact met 
de artiesten, waarvoor ik hand- 
en spandiensten verricht als ze 
hier optreden. Theater Haarlem 
is een fi jne werkplek: het is één 
grote familie met dezelfde passie 
voor theater. Je maakt ook bij-
zondere dingen mee. Zo moest 
ik een keer Willeke Alberti naar 
haar kleedkamer brengen. Van-
wege de regen droeg ze een re-
gencape. Ineens staat ze stil, 
doet haar cape af en zegt: “Weet 

je dat ik hier nog met mijn va-
der gedanst heb?” En ze maakt 
spontaan een dansje. Ook trof 
ik eens eerst een vrouw in een 
kleedkamer aan, vervolgens 
weer een man. Dit was Paul Hae-
nen. Ik vroeg hem wie die vrouw 
was: dat was hij natuurlijk zelf, 
verkleed als Margreet Dolman. 
Paul Haenen is een vriendelijke 
en bescheiden man. De meeste 
artiesten zijn overigens erg aar-
dig en toegankelijk. Ze hebben 
een band met het publiek en dat 
is leuk om te zien. Je ziet ook dat 
het publiek bloemen of cadeau-
tjes voor hen meeneemt.  De 
theatersector vind ik fantastisch. 
Zo krijg ik in september een rol 
in de zogenaamde theatrale 
rondleiding voor het publiek in 
de Stadsschouwburg maar ook 
in de Philharmonie. Het publiek 
wordt dan langs zes à zeven lo-
caties geleid. Voor de Philhar-

monie heeft regisseuse Marijke 
Kots deze theatrale rondleiding 
geregisseerd. Als er congressen 
zijn ben ik aanspreekpunt voor 
de crew van de ontvangende 
partij. Meerdaagse congressen 
zijn een grote meerwaarde voor 
Haarlem. Je bent een soort VVV-
vraagbaak: deze bezoekers vra-
gen je naar alle soorten informa-
tie of bepaalde winkels en mu-
sea. Haarlem is wat dat betreft 
echt een soort dorpshart. Maar 
ik ben oorspronkelijk een gebo-
ren en getogen Heemstedenaar. 
Ik woonde in de buurt van Ha-
geveld. In 1986 ben ik verhuisd, 
maar ik ben hier nog regelma-
tig op familiebezoek. Heemstede 
is een leuk dorp door het ech-
te specifi eke dorpsgevoel. En 
ik fi ets er nog iedere dag door 
heen om met plezier naar mijn 
werk te gaan”, aldus Ton van der 
Hulst. 
Bart Jonker

Oud-Heemstedenaar Ton van der Hulst heeft misschien wel 
het allerleukste beroep ter wereld. Hij is gastheer in Haarlem, 
bij de Stadsschouwburg en Philharmonie. Gekleed in klassiek 
jacquet met of zonder hoge hoed, ontvangt hij het theater- en 
muziekpubliek bij de ingang met een glimlach. Iedereen die 
binnentreedt, behandelt hij met alle egards. Dat geeft net dat 
extra beetje cachet waardoor een avondje uit voor iedereen 
een ware belevenis is. Ton vindt het fantastisch om de blije 
en tevreden bezoekers te mogen begroeten. Een gesprek met 
hem, waarin hij meteen uit de doeken doet wat de toegevoeg-
de waarde van hospitality is in de theaterbranche. 
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Watertestdag bij 
Tuincentrum de Oosteinde
Regio - Over vijvers is veel te vertellen. Daarom organiseert 
Tuincentrum De Oosteinde (fi liaal Hillegom), in samenwerking 
met Velda, een watertestdag. Zaterdag 25 april van 10.00 tot 
16.00 uur kunt u gratis uw vijverwater laten analyseren bij het 
tuincentrum. Het enige dat u hoeft te doen is een monster van 
uw vijverwater mee te nemen, zodat de Velda vijverspecialist de 
waterwaarden kan testen. Op basis van de uitslag wordt een 
complete vijverdiagnose gemaakt en krijgt u advies over het ver-
beteren van uw vijver. Zo kan bijvoorbeeld een advies op maat 
worden gegeven om de vijver algenvrij te houden of om een na-
tuurlijk evenwicht te krijgen.

De vijverspecialist heeft veel praktische tips en natuurlijk kunt u 
met al uw vijvervragen bij hem terecht. Voor elk vijverprobleem 
is wel een oplossing, zodat u optimaal van uw vijver kunt genie-
ten. Hieraan zijn voor u géén kosten verbonden. Dus kom langs 
met uw vijverwatermonster bij Tuincentrum De Oosteinde aan 
de Zandlaan in Hillegom (grens Bennebroek) en doe de test!
Kijk ook op www.deoosteinde.nl

Velda is een begrip in vijverbiologie en biedt een uitgebreid as-
sortiment vijverproducten. Meer informatie over vijvers en het 
uitgebreide Velda-assortiment kunt u vinden op www.velda.com. 
Met vragen kunt u zich wenden tot info@velda.com.

Inloopavond op Westerveld
Regio - Begraafplaats & Crematorium Westerveld organiseert 
op woensdag 29 april een inloopavond. Geïnteresseerden kun-
nen zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur binnenwandelen 
om vragen stellen. 
,,Wilt u meer weten over de invulling van een plechtigheid, of de 
verschillende opbaarmogelijkheden? Of bent u benieuwd naar 
de opties op het gebied van eeuwigdurende graven, gedenkte-
kens, (urnen)graven of assieraden? Dan bent u van harte wel-
kom’’, aldus een medewerker van Westerveld. ,,Wij vertellen u 
graag over alle mogelijkheden die Westerveld biedt.’’
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van belang om te we-
ten wat er allemaal mogelijk is. Westerveld organiseert daarom 
elke laatste woensdag van de maand een inloopavond. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Herdenkingsplechtigheid 
Stichting Joods Monument
Heemstede - Maandagavond 4 
mei wordt door Stichting Joods 
Monument het monument ‘Boek 
van de Namen - Sefer HaSjemot’ 
onthuld bij het Vrijheidsbeeld op 
de Vrijheidsdreef in Heemstede. 
Daaropvolgend vindt een her-
denkingsplechtigheid plaats. Op 

het monument staan de namen 
van de 162 Heemsteedse Joodse 
oorlogsslachtoffers vermeld. 
De plechtigheid vangt aan om 
18.30 uur en eindigt om 19.10 
uur. De jaarlijkse algemene Do-
denherdenking bij het Vrijheids-
beeld begint om 20.00 uur.
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Afgelopen weekend officiële opening 
showroom Van der Vlugt Velserbroek 

Heemstede – Wereldbe-
roemd op de Glip, zo goeie 
hebben we nog nooit gehad, 
klein maar fijn, zo maar wat 
kreten vóórdat je goed en wel 
op dinsdagmiddag buurthuis 
de Princehof bent binnen- 
gelopen, waar  Buurtzorg 
Heemstede haar vijfde jaar 
viert.
In 2010 begon ‘Buurtzorg 
Heemstede’, nu vijf jaar la-
ter, vervullen twee teams 
van (wijk-)verpleegkundi-
gen en ziekenverzorgers da-
gelijks belangrijke zorgtaken 
bij vele cliënten in Heemste-
de.  ‘Buurtzorg’ is zowel over-
dag als s ’avonds in touw; 
in noodgevallen zijn ze zelfs  
’s nachts bereikbaar. Ze wer-
ken met kleine teams, met 
zoveel mogelijk vaste, ver-
trouwde gezichten, om de 
onderlinge communicatie en 
efficiency te bevorderen. Ze 
zijn de wijkzusters van vroeger 
met de kennis van nu. Omdat 
ze zelf zaken doen als plan-
ning en het aanvragen van 
indicaties kunnen zij de zorg 
efficiënt laten verlopen. Zij 
zijn 24 uur per dag bereikbaar, 
de telefoon wordt opgeno-
men door dezelfde medewer-
ker als degen die ook bij u de 

zorg levert. Zo werkt Buurt-
zorg Heemstede kleinscha-
lig met twee teams van zeven 
mensen. Het werkt zonder 
baas, ja die is er ergens wel, in 
Almelo waar Jos de Bock 
begon in 2006 met buurt-
zorg, inmiddels uitgegroeid 
tot een thuiszorgorganisatie 
met meer dan 650 teams en 
8000 medewerkers. De keuze 
van Buurtzorg is om te wer-
ken met kleine, professionele 
zelfsturende teams die de re-
latie tussen cliënt en profes-
sional weer als uitgangspunt 
nemen, blijkt goed uit te 
pakken. De directe samen- 
werking met huisartsen, zie-
kenhuizen en andere profes-
sionals in de eerste lijn, levert 
veel nieuwe initiatieven op om 
de zorg in de thuissituatie te 
verbeteren. In Heemstede met 
twee teams van zeven man.
Team Buurtzorg Heemstede 1: 
Wiekenplein 8A 
Tel: 06-51422332 Marjon, 
Marrie, Karin, Marcel, Elisa-
beth, Guuske en Nanda.
Team Buurtzorg Heemstede 2: 
Glipperweg 53
Tel: 06-12597663 Caroline, 
Astrid, Lex, Marlies, Richard 
en Gerda. 
Ton van den Brink

Revolutionair oefenapparaat 
bij Instituut Fysiotherapie
Heemstede - Een maand na de 
verhuizing is de nieuwe praktijk 
van het Instituut Fysiotherapie 
helemaal operatief, op de Bur-
gemeester van Lennepweg 39 D.
Met de Omnia, een nieuw re-
volutionair oefenapparaat waar 
liefst acht patiënten tegelijk op 
kunnen revalideren, zijn de fysio-
therapeuten misschien erg ge-
lukkig. Twee therapeuten gingen 
zelfs op onderzoek in Italië, waar 
ze het nieuwe oefenapparaat uit-
gebreid konden testen voordat 
ze besloten tot de aankoop.
“Revalideren en herstellen wordt 
met oefeningen op de Omnia 
leuker”, aldus Birgitta de Gruij-
ter. Op het framework zijn tien-
tallen bevestigingen te maken, 
van balken tot touwen, van elas-
tieken tot een boksbal. Alles met 
de bedoeling om trainingsoe-
feningen te variëren. Niet voor 
niets is het motto van het appa-
raat ‘move, train, play’, zegt de 
therapeute. “Je traint wel, maar 
het gebeurt met veel plezier.”
Marja Franssen haalt het voor-
beeld aan van een keeper van 
een voetbalelftal, die al maan-
den liesklachten had. “We heb-
ben een elastiek aan zijn been 

gebonden, en hij moest een bal 
pakken op verschillende weg-
trappen. Omdat we deze oefe-
ning spelenderwijs deden, dacht 
hij niet eens meer na over zijn 
blessure.”
‘Adaptief’ oefenen noemen ze 
dat in de praktijk. Voor ieder-
een een eigen programma. Iets 
dat op een apparaat als een 
loopband ook kan, maar waar-
op minder kan worden geva-
rieerd. “Op een loopband loop 
je op een rechte weg”, zegt De 
Gruijter. “Met de Omnia zorgen 
wij ervoor dat je ook een beetje 
zijwind krijgt. Want ook de hou-
dingen waar je niet op bedacht 
bent, moeten worden getraind. 
Of zoals bij de keeper: hij moest 
op een andere manier trappen.”
De resultaten zijn vooralsnog 
zeer positief. “We zien dat pa-
tiënten veel meer weerstand op-
bouwen dan wanneer ze op een 
apparaat met een vaste oefening 
werken. Wat dat betreft zijn we 
meer dan positief.”
De therapeuten kregen zelf ook 
training op het apparaat. Bij-
na iedereen kwam wel op eigen 
ideeën, zegt Oostveen. “Dat is 
het mooie, het aantal oefeningen 

is eindeloos. En wil je niet met 
de Omnia trainen, dan loop je er 
mooi omheen.”
Want dat valt nog meer op in de 
nieuwe oefenzaal is de enorme 
vrije ruimte. Niet langer staat de 
zaal volgepropt met verschillen-
de toestellen. Een bewuste keu-
ze, zegt Oostveen. “Met meer 
ruimte kunnen we veel meer 
loop of matoefeningen doen. En 
ontstaat er ruimte voor speciale 
lessen, die we binnenkort gaan 
aanbieden.”
Zelf ook een keer de Omnia pro-
beren, ook als u niet geblesseerd 
bent? Dat kan. Op maandagoch-
tend, woensdagmiddag en vrij-
dagochtend worden fitnesstrai-
ningen aangeboden, waarbij u 
onder begeleiding aan uw con-
ditie werkt. Kijk op www.fysio-
heemstede.nl  voor meer infor-
matie, of mail naar info@fysio-
heemstede.nl.

Regio – Afgelopen weekend 
heeft  Select Windows part-
ner Van der Vlugt feestelijk de 
nieuwe locatie aan de Broe-
kerdreef 134-140 in Velser-
broek geopend. 

In deze Select Windows ves-
tiging zijn de showroom uit 
Haarlem en de montage- en 
werkvoorbereidingsafdeling uit 
IJmuiden verenigd. Kees van der 
Vlugt licht toe: “Het is een prach-
tige en goed bereikbare locatie 
langs de Rijksweg N208 met uit-

stekende parkeermogelijkheden. 
Nu we op één locatie zitten, kun-
nen we nog efficiënter werken 
en onze klanten nóg sneller be-
dienen.” 
Het team van Van der Vlugt 
heeft de verhuizing aangegre-
pen om de showroom compleet 
te vernieuwen. Kunststof kozij-
nen, ramen, deuren, schuifpuien, 
dakkapellen, balkonbeglazing, 
vouwwanden, garagedeuren, ve-
randa’s en gevelbekleding; alles 
is splinternieuw en voorzien van 
de laatste ontwikkelingen. Zelfs 

is er een huis gebouwd in de 
showroom waarin alle toepas-
singen zijn verwerkt! En omdat 
van der Vlugt  de feestelijkheid 
wil delen kunnen kopers tot 1 ju-
li profiteren van 10% openings-
korting op alle producten uit het 
assortiment (uitgezonderd de 
lopende acties / afspraken). 
Iedereen is uitgenodigd om al-
le noviteiten in zowel houten 
als kunststof kozijnen te komen 
bewonderen en te profiteren van 
de 10% openingskorting tot 1 
juli 2015.

Collecte culturele voor 
opwaardering van Oude Kerk
Heemstede - Van 27 april tot 
en met 2 mei collecteert de het 
Oranje Fonds in Heemstede. Van 
het opgehaalde bedrag, krijgt 
de StOK (Stichting Oude Kerk 
Heemstede) de helft. Daarmee 
kunnen aanpassingswerken be-
taald worden die nodig zijn om 

de Oude Kerk geschikt te maken 
voor meer culturele doelen. De 
andere helft van de opbrengst 
besteedt het Oranje Fonds aan 
sociale initiatieven in Noord-Hol-
land. Giften worden zo voor 100 
procent besteed en blijven altijd 
dichtbij.

Buurtzorg houdt buurtfeestje



Twee nieuwe boeken over mindfulness
Regio - Op 11 april verschenen 
bij de boekhandels twee nieuwe 
boeken over mindfulness. ‘Mind-
fulness voor Ouders’: praktische 
oefeningen voor het dagelijks 
leven en ‘Mindfulness voor kin-
deren’ van 6 tot 12 jaar: prakti-
sche oefeningen voor thuis en 
op school. In beide boeken zit 
ook een cd met oefeningen. Tot 
16 mei zijn de boeken te koop 
met een korting van 25% voor 
15,- euro in plaats van 19,95 
euro. Stuur hiervoor een mail 
met je naam, gewenst boek en je 
adres naar: info@mindstudio.nu.
www.mindstudio.nu en
www.yoga-minds.nl

Nieuw Bijna Thuis Huis geopend in Haarlem
Regio - Op de Zuiderhoutlaan 
10 in Haarlem is het nieuwe Bij-
na Thuis Huis geopend voor 
het hospice van Stichting Hos-
pice Groep Haarlem e.o. Stich-
ting Hospice Groep Haarlem e.o. 
is een vrijwilligers-organisatie, 
die gespecialiseerd is in termi-
nale zorg. Zij verlenen zorg door 
speciaal hiervoor opgeleide vrij-
willigers in te zetten bij termi-
naal zieke mensen thuis en in 
Bijna Thuis Huizen. Om ervoor 
te zorgen dat werknemers, gas-
ten en familieleden meteen kun-
nen genieten van een kopje kof-
fie, schonken HBB Groep en Kal-
di Heemstede op woensdag 9 
april koffiemachines, bonen en 
glazen. 
“Het Hospice wordt gerund door 
professionele vrijwilligers en zij 
kunnen alle hulp gebruiken om 
dit nieuwe Bijna Thuis Huis met-
een te kunnen laten draaien,” 
zo vertelt Rob Sneeboer, direc-
teur HBB Groep, “Om de orga-
nisatie te steunen schenken wij 
het Hospice namens HBB Groep 
twee Jura Koffiemachines. Kaldi 
Heemstede - waar wij de machi-
nes hebben aangekocht - vult dit 

aan met het complete glaswerk 
voor beide verdiepingen alsme-
de de koffiebonen voor de eerste 
500 kopjes koffie.” 
Al ruim 25 jaar biedt Stichting 
Hospice Groep Haarlem e.o. aan-
vullende mantelzorg bij termi-
naal zieke mensen thuis. Als het 
thuis om welke reden dan ook 
niet meer gaat, kan de Stichting 
palliatieve terminale zorg bieden 
in een Bijna Thuis Huis, zoals het 
nieuwe pand aan de Zuiderhout-
laan. Dit volledig gerenoveerde 
pand is geschikt voor zes gasten 

die terminaal ziek zijn. Een Bijna 
Thuis Huis is een gewoon huis 
in een gewone straat waar ge-
kookt en gepoetst wordt, familie 
en vrienden van de gasten in en 
uit lopen (zonder bezoekuren) 
en de eigen huisarts van de gast 
langs komt. De speciaal opgelei-
de vrijwilligers staan van 7 tot 23 
uur klaar. Wijkverpleegkundigen 
van Zorgbalans verzorgen of ver-
plegen de gasten.
Voor meer informatie over het 
Hospice kunt u terecht op:
 www.hospicehaarlemeo.nl.

Waterloo G2 - HBC G1 0-6
Als je de kans krijgt... 
Aan Waterloo hebben we niet van die 
hele goede herinneringen. In de wed-
strijd in de 1e klasse was G1 veel te 
sterk voor HBC. De heen wedstrijd 
tegen G2 werd ook dik verloren. 
Als je dan de kans krijgt dat recht te 
zetten dan moet je die pakken. 
HBC begon ook gemotiveerd aan de 
match. Vanaf het begin druk zetten. 
Daar wordt op getraind, en dan is het 
lekker als je dat in de wedstrijd te-
rug ziet. In de vertrouwde opstelling voelt, met name, Arjen zich 
als spits thuis. Bivakkerend op de penaltystip wacht hij op zijn 
kans. Als dan de bal van de zijkant goed is (Thomas) dan pakt hij 
die kans met beide handen aan en scoort. Binnen 10 minuten is 
het zo twee keer raak. Dat speelt toch al een stuk rustiger. De 
combinaties worden beter uitgevoerd en verdedigend wordt er 
niets weg gegeven. Er is nog wel even discussie over een tegen-
doelpunt maar de kans om dat recht te praten werd in dank aan-
vaard. 
Davy, onze spits van het eerste uur, doet het intussen heel goed 
in zijn nieuwe rol. Het scoren is hij echter ook niet verleerd. Van-
af de linker zijlijn ziet hij zijn kans schoon, haalt uit met links en de 
bal zeilt over de keeper heen in de rechter boven hoek, 0-3. Het 
terechte applaus wordt dankbaar in ontvangst genomen. Dat de 
marge door Arjen nog vergroot wordt tot 0-4 is zo langzamerhand 
niet verwonderlijk meer.
In de rust werd gespeculeerd op een verdubbeling van de score en 
zo begon HBC aan de 2e helft. Jeroen liet weliswaar zijn zus wat 
mooie staaltjes voetbal zien, maar de grootste kans op zijn doel-
punt werd helaas niet verzilverd. Arjen had het vizier nog wel op 
scherp staan en bouwde de score uit tot 0-6. Omdat Denzel en 
Libande achterste lijn volledig onder controle hadden kreeg 
Waterloo verder geen enkele kans meer. 

Door deze overwinning zijn we nog steeds in de race voor de top-
positie. En als je die kans krijgt...
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Zeekust als inspiratiebron
Regio - De Haarlemse beel-
dend kunstenaar Ad van Luijk 
exposeert de komende drie we-
ken met zijn schilderijen in Ga-
lerie De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Ad van Luijk begon 
als veertienjarige leerling in het 
grafische beroep, daarnaast stu-
deerde hij in de avonduren aan 
de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten in Den Haag 
waar hij onder meer les kreeg 
van Co Westerik en Rudi Oxe-
naar.  
Landschappelijk werk noemt 
Ad zijn schilderijen. Voor Ad 
een breed begrip waar niet al-
leen strand, bomen en duinen 
deel van uitmaken maar ook zee 
en lucht. In deze tentoonstelling 
toont Ad vooral werken met als 
onderwerp: de zeekust. Zoals Ad 
het zelf onder woorden brengt: 
het observeren van de zee, de 

duinen, de gehele zeekust, ge-
ven mij een geweldig gevoel van 
vrijheid. 
De werken van Ad van Luijk zijn 
vanaf donderdag 23 april tot met 
zondag 10 mei te bezichtigen in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur) Op zondag 26 april 
om 16.00 uur vindt de feestelijke 
opening van deze tentoonstel-
ling plaats. Zie ook: www.advan-
luijk.nl en www.kzod.nl.

Collecte
Dieren-

ambulance
Regio – Van 26 april tot en 
met 3 mei vindt in deze regio 
de jaarlijkse collecte van Die-
renambulance Noord-Hol-
land Zuid plaats. Een groot 
aantal collectanten gaat op 
pad om zoveel mogelijk geld 
op te halen. De vrijwilligers-
organisatie, die jaarlijks zo’n 
7.000 keer uitrijdt om gewon-
de dieren te helpen, hoopt 
hierbij op uw steun! 

Nieuwe collectanten zijn al-
tijd welkom; chauffeurs even-
eens. Interesse? Bel Elly 
Dams op 06-46702170 of via 
mail: E.Dams@dbhaarlem.nl. 

Heemstede - Dit is de ‘Stermagnolia’, de Magnolia-
Stellata. “Deze magnolia is een bijzonder rijkbloeien-
de struik. Heeft zijn naam te danken aan Pierre Magnol 
(1630-1715), een hoogleraar in de Botanische tuin van 
Monpellier. De struik met bloemen vormt een sprook-
je in de tuin als hij volop bloeit en dat is altijd in april. 
Is geschikt voor kleine tuinen en houdt van zon/half-
schaduw”, aldus Marenka Groenhuijzen die ook de foto 
maakte op de Herfstlaan.

Lente op de Herfstlaan Fo
to

: M
ar

en
ka

 G
ro

en
hu

ijz
en

 
22 april 2015  •  de Heemsteder    21



 
22   de Heemsteder  •  22 april 2015

Onuitputtelijke voorraden heet dit beeld, waarvan hier een detail. 
Hoewel het verband tussen het beeld en de naam ervan mij niet dui-
delijk is, is het een leuk beeldje. Het staat op het schoolplein van de 
dependance van de Crayenesterschool en bestaat verder uit panelen 
die door de kinderen van de school beschilderd zijn.
Theo Schepens, de maker, is behalve beeldhouwer ook tekenaar en 
fotograaf. In zijn veelal cartooneske beeldjes spelen actie en choreo-
grafie vaak een belangrijke rol.
Het werk is opgeleverd in 2004 en gemaakt van edelstaal, gegalvani-
seerd staal en beton.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

In Flanders Fields, DVD over WO1
Heemstede – Met vier liede-
ren waarvan  oud-Heemstede-
naar Leo Divendal de teksten 
schreef en waar jeugdvriend-
je Cees Thissen de muziek bij 
componeerde, bereikten deze 
twee kunstenaars precies het 
sfeertje die ze nodig hadden om 
hun nieuwe  gemeenschappe-
lijk kunstzinnig product, namelijk 
een dvd  met als titel ‘In Flanders 
Fields’,  te presenteren.
Cees kwam het  wereldberoem-
de gedicht met deze titel op het 
spoor toen hij enkele jaren gele-

den met zijn broer Frans Thissen 
(sociaal geograaf) rondreisde in 
de Westhoek ( Vlaanderen). In 
die Westhoek ligt ook het stadje 
Ieper, een van de brandhaarden 
tijden de 1e wereldoorlog.
Hij bezocht  in die regio o.m. de 
beroemde Tyn Cot begraafplaats, 
waar duizenden gesneuvelde 
soldaten begraven liggen. Daar 
zijn nog de littekens in de aarde 
te vinden. Op die plek bezocht hij 
een vredesconcert, een van die 
velen ter plaatse, waar de toen 
nog levende zanger Bram Ver-

meulen optrad. Tijdens dit ver-
blijf in de Westhoek vond hij  uit-
eindelijk in het Flanders Fields-
museum, de wereld beroemde 
tekst van de Canadese legerarts 
en officier John McCrae. Thuis-
gekomen heeft hij er in een soort 
roes muziek bij geschreven, zelf 
gezongen en opgenomen. Later 
is bij die opname een orkestar-
rangement toegevoegd. Weer la-
ter voegde Leo Divendal er bij-
zondere beelden aan toe en zo is 
de dvd - in het kort gezegd - tot 
stand gekomen. Nu gepresen-
teerd bij Blokker’s Boekhandel. 
De DVD kost 10 euro. De tekst 
van het gedicht is wars van poë-
tische franje en schoonschrijverij 
en geschreven in een voor ieder-
een begrijpelijke taal. Zo werd 
het gedicht in het gehele Brit-
se Imperium en in de Verenig-
de Staten het symbool van op-
offering en strijd voor de vrede 
en de in het gedicht geïntrodu-
ceerde klaproos, groeide uit tot 
het wereldwijde zinnebeeld van 
alle gesneuvelden. De klaproos, 
de poppy, is het symbool gewor-
den voor de herinnering aan de 
gesneuvelde militairen. In 1921 
werd voor het eerst een “Pop-
py Day” gehouden om geld in te 
zamelen. Ook in Nederland de-
len veteranen poppies uit op Re-
membrance day in november. 
Ton van den Brink 

Concert Wings Ensemble 
Andriessen De Klerk Stichting herdenkt WO II
Regio - In samenwerking met 
de Andriessen De Klerk Stichting 
verzorgt het Wings Ensemble op 
zondag 3 mei om 15.00 uur het 
eerste deel van een ‘wandel-
concert’ dat als thema ‘Oorlog 
en Vrede’ heeft. Dit wandelcon-
cert wordt gegeven op twee eeu-
wenoude Haarlemse locaties die 
pal tegenover elkaar liggen: de 
Janskerk aan de westzijde en de 
Sint Josephkerk aan de oostzijde 
van de Jansstraat. De keuze voor 
het thema is ingegeven door het 
feit dat 75 jaar geleden in Ne-
derland de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. De Janskerk en Joseph-
kerk zijn gevestigd aan de Jans-
straat 40/43 in Haarlem.
Voor de pauze voert het Wings 
Ensemble in de Janskerk het in-
trospectieve Quatuor pour la 
fin du temps van Olivier Messi-
aen uit. Dit werk ontstond toen 
de componist in 1940 door de 
Duitsers krijgsgevangen was ge-

maakt. In zijn gevangenkamp te 
Görlitz schrijft hij het stuk voor 
de enige aanwezige beroepsmu-
sici: een klarinettist, violist, cellist 
en pianist. Dit verklaart de onge-
bruikelijke samenstelling van dit 
kwartet. Bijzonder is de struc-
tuur: delen voor de vier instru-
mentalisten wisselen af met de-
len voor één of meerdere solis-
ten.
Messiaen zette zich met dit 
kwartet vol prachtige klankkleu-
ren en soms zeer complexe rit-
mes af tegen het Neoclassicis-
me. Inspiratiebron voor dit kwar-
tet was een passage uit de Apo-
calyps waarin de engel het einde 
der tijden verkondigt. Messiaen 
wilde niet zozeer de verschrik-
king van de Apocalyps uitdruk-
ken als wel het vertrouwen dat 
hij als katholiek had in God. Hij 
wilde met dit kwartet het onein-
dige en het tijdloze uitdrukken. 
Dit kwartet wordt beschouwd als 

een van de belangrijkste van de 
20ste eeuw. 
Na de pauze wordt het concert 
voortgezet in de Sint Josephkerk. 
Daar speelt de jonge Nederland-
se organist Jochem Schuurman 
een markant orgelwerk van Hen-
drik Andriessen: Fête-Dieu, ge-
componeerd in de Eerste We-
reldoorlog (1918) en bedoeld 
als een vlammend protest te-
gen de dreigende vernieling van 
de Franse kathedralen. Vervol-
gens begeleidt Schuurman bari-
ton Robbert Muuse bij het Prière 
pour la paix van Albert de Klerk 
en enkele liederen die in 1945 
kort na de bevrijding zijn ge-
schreven. Ook het in 1916 door 
Andriessen geschreven Adoro te 
zal ten gehore worden gebracht. 
Toegang 19,50 euro; voorver-
koop 17,50 euro. Vriend: 15,- eu-
ro.
Reserveren: www.wingsensem-
ble.nl of  tel. 06-811 95217.

Voorjaarsconcert Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 24 
april geeft het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede (SBH) 
onder leiding van de dirigent 
Léon Bosch haar voorjaars-

concert. Het thema van dit con-
cert is ‘Volksmuziek’. Er wor-
den verschillende stijlen volks- 
muziek ten gehore gebracht 
zoals Hongaarse-, Spaanse- 

en Zuid Amerikaanse-, Ier-
se- en Israëlische volksmuziek. 
Een zeer gevarieerd program-
ma dus. Reden genoeg om te 
komen luisteren. Om 20.00 uur 
begint het concert en het vindt 
plaats in de Pinksterkerk, Cam-
plaan 18 in Heemstede. De zaal 
is om 19.30 uur open. Toegang 
bedraagt 10,- euro.

Willeke Alberti naar Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 2 
mei signeert Willeke Alber-
ti haar boek ‘Een leven als 
een lied’ bij boekhandel Blok-
ker. Dat doet zij van 11.00 tot 
12.00 uur. 

De zangeres heeft dit jaar haar 
zeventigste verjaardag ge-
vierd. Zij is de de grand dame 
van het Nederlandse lied en 
ze kent een druk bestaan: hits, 
gouden platen en een roe-
rig liefdesleven. Alles wat ze 
doet, komt voort uit haar pas-
sie voor zingen; het laten ho-
ren van haar lied. Maar wie is 
de zangeres van dit kleurrijke 
lied?

Ter ere van haar zeventigste 
verjaardag blikt Willeke sa-
men met Belinda Meuldijk in 
Een leven als een lied terug 
op haar leven. Vele familiele-
den en vrienden komen aan 
het woord en leveren verhalen 

die nooit eerder verteld wer-
den. Het boek kost 19,95 euro 
als paperback en 25,- met een 
harde kaft. Boekhandel Blok-
ker vindt u aan de Binnenweg 
138 in Heemstede.
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Lichtpunten voor RCH ondanks 
dubbele nederlaag tegen Euro Stars
Heemstede - Was het in de 
thuiswedstrijd de pitching van 
RCH-Pinguïns die indruk maak-
te, bij de return in Capelle a/d 
IJssel stemden de slagpresta-
ties tot voldoening. Dat het toch 
twee nederlagen werden moet 
geweten worden aan onervaren-
heid en het ontbreken van een 
beetje geluk. De opgaande lijn 
is onmiskenbaar en de resulta-
ten gaan heus wel komen, aldus 
coach Martijn Gruppelaar.

Toen Dion Steyl na 6 innings 
met 6-3-1-0 van de heuvel stap-
te overheerste bij de RCH-aan-
hang het gevoel dat er tegen Eu-
ro Stars wat te halen viel. Hyl-
ke van Viersen nam het werpen 
over en kwam ook zonder veel 
moeite ongeschonden door de 
7e inning. Weliswaar had ook 
Jurandi Girigori weinig wegge-
geven, maar RCH was toch wat 
verder op de honken gekomen, 
zij het zonder resultaat.
Maar in de slotinnings ging het 
toch mis. Euro Stars greep naar 
het wapen van de stootslag, 
waarop de Heemsteedse defen-
sie een paar maal in de fout ging 
en de bezoekers 3 unearned 
runs in de schoot geworpen kre-
gen: 0-3.

In tegenstelling tot een dag eer-
der overheersten in Capelle a/d 

IJssel de slagmensen. Het re-
gende honkslagen en toen Robin 
van Eis na 6 innings de heuvel 
over deed aan Marcel Timmer 
leidde de Racing met 6-4. Mar-
cel opende de 7e slagbeurt met 
4 wijd en zag toe hoe de Stars na 
3 honkslagen en 2 veldfouten de 
stand op 6-6 brachten. 

In de 8e inning brak het spekta-
kel uit. Eerst waren het Jessey de 
Jong (na zijn 3e honkslag in de 
wedstrijd) en Koen Werkman die 
de marge weer op 2 punten in 
Heemsteeds voordeel brachten, 
maar daarna was het een en al 
Euro Stars dat de klok sloeg. Na 
1 x 4 wijd, 5 honkslagen (waar-
onder een paar gelukkige in-
field hits) en een opofferings-
klap moesten Marcel Timmer en 
zijn opvolger op de heuvel Lars 
Werkman toezien hoe de thuis-
ploeg 4 x scoorde en de eind-
stand op 10-8 bepaalde. 

Hoewel er voor RCH meer in had 
gezeten mocht de overwinning 
van Euro Stars niet onverdiend 
genoemd worden. Tegenover 
de 20 honkslagen van de thuis-
ploeg, waaronder 5 doubles, 
had de Racing 13 single hits ge-
produceerd, waarvan 3 van de 
knuppel van Jessey de Jong, 2 
van zijn broer Jimmy en ook 2 
van Ferd van Stekelenburg. 

Komend weekend volgt de dub-
bel tegen Double Stars, zater-
dag in Heiloo, zondagmiddag om 
14.00 uur op het Heemsteedse 
Sportpark. 

HFC verliest opnieuw van JVC Cuijk 1-3
Haarlem-Zuid - In het uitdu-
el delfde HFC met 2-0 het on-
derspit. In de thuiswedstrijd 
werd het opnieuw een neder-
laag.  Het was afgelopen zondag 
geen bijster goede wedstrijd. Zo-
als zo vaak de laatste tijd schiep 
HFC zich kansen maar deze wor-
den niet benut. Het aanvankelij-
ke geluk aan hun zijde is al een 
paar wedstrijden weg. Cuijk is 
een degelijke ploeg die voetbal-
lend naar oplossingen zoekt. Na 
twee minuten moest HFC doel-
man Van Rossum al in actie ko-
men bij een vrije trap. Aan de an-
dere kant dwong Martijn Tjon-A-
Njoek doelman Van Gerwen van 
Cuijk tot een prachtige save. De 
doelmannen speelden de gehe-
le wedstrijd een belangrijke rol. 
Met de nodige reddingen hiel-
den zij de tegenstanden van 
het scoren af. Dat er deze wed-
strijd vier doelpunten vielen kon 
de keepers niet worden aange-
rekend. Na achtminuten spe-
len stond Cuijk al op een 0-1 

voorsprong. Een scherp geno-
men corner werd door Boy Vis-
ser in het doel gewerkt. Via het 
hoofd van HFC middenvelder Ni-
gel Castien verdween de bal net 
onder de lat in het HFC doel. Het 
doelpunt werd aan Visser toe-
gekend.  Met een geplaatst af-

standsschot van een met of 20 
bracht Rik Renirie Cuijk als nel 
op een 0-2 voorsprong. Kort voor 
rust was er een foutje nodig van 
HFC verdediger Kevin Keij. Hij 
verloor, in zijn drang naar voren, 
de bal op het middenveld en de 
weg naar het HFC doel lag open 
voor opnieuw Renirie. Hij be-
paalde de ruststand op 0-3. In 
de tweede helft een beter HFC 
dat alle registers open trok de 
stand om te buigen. De invallers 
Tamerus en Sam Sin vonden hun 
draai en elkaar. Tamerus zorgde 
voor de 1-3. HFC kreeg een hand 
vol corners. Van den Ban trof de 
lat, Tamerus kopte net over het 
doel en een inzet verdween via 
de paal weer het veld in. De laat-
ste twintig minuten waren, ze-
ker qua spanning, de leukste van 
de wedstrijd. HFC is een week-
end vrij en gaat op 3 mei naar 
het Utrechtse Hercules om een 
week later thuis de competitie af 
te sluiten tegen WKE uit Emmen.
Eric van Westerloo

VEW-supporters staan te ge-
nieten van de zon en van het 
spel van de thuisploeg.

VEW pakt welverdiende 
en broodnodige punten

Heemstede - Dik verdiend 
heeft VEW de voetbalwedstrijd 
tegen VVA de Spartaan afge-
lopen zaterdag winnend  afge-
sloten. Het werd maar liefst 5-0 
voor VEW. Met deze klinkende 
overwinning  is VEW nog altijd 
niet uit de zorgen maar tank-
te wel veel vertrouwen richting 
de belangrijke wedstrijd tegen  
naaste concurrent De Meer as 
zaterdag.
In de eerste helft leek het er 
nog niet op dat VEW een der-
gelijke grote uitslag zou berei-
ken. Beide teams leken vooral 
bezig met elkaar het voetbal-
len onmogelijk te maken. Bei-
de teams werkten hard maar 
veel leverde dat niet op. VEW 
kreeg gaandeweg  de eer-
ste helft langzaam wat meer 
overwicht. Dit resulteerde na 
een korte combinatie voor 
een kans voor VEW-er Michiel 
Dekker. Helaas was de keeper 
van VVA de Spartaan niet te 
verschalken. Ook een tweede 
keer dat VEW richting het vij-
andige doel opstoomde werd 
spits Dekker te ver naar de 
buitenkant gedreven. Het leek 
met rust 0-0 te blijven maar 
daar dacht Jeroen Veltenaar 
anders over. Na een mooi ge-
nomen, van te voren ingestu-
deerde hoekschop, kopte VEW 
Velternaar de bal stak in de 
bovenhoek. Een minuutje voor 
de rust moest Wouter Hamann 
een opstomende tegenstan-
der afstoppen; geel! Gelukkig 
voor VEW ging deze genomen 
vrije trap via de buitenkant 
van de kruising naast. Na rust 
en wind mee kwam VEW pas 
echt op stoom. Michiel Dekker 
werd diep gestuurd en lepel-

de de bal, met buitenkant links 
over de niet al te grote keeper 
van VVA. Aangemoedigd door 
het publiek ging VEW door 
om aan het doelsaldo te wer-
ken. Men weet immers nooit 
of dat in de degradatiestrijd 
nog van pas komt. Na 20 mi-
nuten in de tweede helft was 
het VEW-er Ties Christjans die 
na een bal van de zijkant met 
een soort halve omhaal de bal 
in de verre kruising schoot; 3-0 
voor VEW.  Ook de 4-0 kwam 
van de voet van Ties Christjans 
die opnieuw, via een lob, de 
bal achter de VVA-Spartaan 
doelman kreeg.  De buit leek 
nu zeker binnen maar VEW 
was deze wedstrijd erg gemo-
tiveerd en bewaarde het toetje 
voor het laatst. Michiel Dek-
ker demarreerde vanaf links 
en speelde 1 man uit, daarna 
tikte hij de bal over de twee-
de verdediger heen, waarna hij 
de keeper met een laag schot 
links van de keeper in de korte 
hoek verschalkte. 
VEW moet nog 1 plaatsje stij-
gen om de nacompetitie te 
ontlopen. Dat moet volgende 
week gebeuren wanneer VEW 
op bezoek moet bij De Meer in 
Amsterdam.   

16 mei introductiedag Stand Up Paddeling
Tuday Sports start zomeractiviteiten
Heemstede - Tuday Sports 
Heemstede, de winter- en fun-
sportspecialist, is medio april ge-
start met zijn zomeractiviteiten. 
De longboard clinics en kinder-
partijtjes zijn al van start en wor-
den uitgebreid met skateboard-
clinics. Nieuw vanaf dit voor-
jaar is de trendy en snelgroei-
ende watersport ‘Stand Up Pad-
dling’. In samenwerking met een 
gecertificeerd SUP-instructeur 
start Tuday Sports half april met 
clinics, work-outs, trainingen, 
verhuur en zelfs kinderpartijtjes 
op het SUP-board.
Stand up paddle surfing (ook 
wel suppen of peddelsurfen) is 
een vorm van golfsurfen op een 
brede golfsurfplank van polyes-
ter of opblaasbaar.
In tegenstelling tot gewoon golf-
surfen, waar liggend of knielend 
met de armen gepeddeld wordt, 
wordt bij een stand up pad-
dle board gebruikgemaakt van 
een peddel. Deze peddel is zo’n 
180 cm tot 230 cm lang. De sur-
fer staat daarbij op de surfplank. 
De peddel kan gemaakt zijn van 
hout, van kunststof of van alumi-
nium en is drijvend.
De surfplank die gebruikt wordt 
is tussen de 2,5 en 4,5 meter en 

heeft een volume van minimaal 
120 tot maximaal 300 liter, om er 
voor te zorgen dat de golfsurfer 
stabiel genoeg op de plank kan 
staan zonder van de plank af te 
vallen. Stand up paddling kan 
gedaan worden in zowel binnen-
water als grote golven en kleine 
golfjes.
Tuday Sports biedt volop moge-
lijkheden om kennis te maken 
met deze nieuwe sport. Suppen 
is de perfecte body workout voor 
het hele lichaam. Tuday heeft 
ook SUP-boards in de verhuur. 
U kunt al een SUP-board hu-
ren voor een uur, dagdeel, dag, 
weekend of zelfs mee op vakan-
tie nemen.

Introductiedag
Op zaterdag 16 mei organiseert 
Tuday Sports een introductie dag 
Stand Up Paddling in en rond de 

haven van Heemstede tussen 
11.00 en 17.00 uur. Je kunt er in-
formatie en advies inwinnen en 
er is een demonstratie van het 
Fanatic promoteam. Natuurlijk 
kunnen geïnteresseerden een 
SUP-board proberen.
Naast de clinics en kinderpartij-
tjes kunt u bij Tuday Sports ook 
terecht voor een goed advies 
over de aanschaf van diverse 
funsports. Er is een ruime collec-
tie skate-, long-, penny-, en SUP 
boards te zien in de afhaalshop. 
Ook voor bescherming, onder-
delen en accessoires kunt u bij 
Tuday Sports terecht van woens-
dag t/m vrijdag, 10.00 tot 17.00 
uur. Op zaterdag op afspraak 
aanwezig.
Meer informatie:
www.tudaysports.nl.
Tuday Sports, Nijverheidsweg 17, 
Heemstede, 06-3901 3070.



 

 
 

Woensdag 22 april
t/m 25 april
Kunstenaar René van der 
Meulen (1940) exposeert 
in galerie Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a, Heem-
stede. Zijn schilderijen wor-
den tot magische tekens, die 
op grotschilderingen lijken en 
symbool staan voor zijn lot. 
Openingstijden: woensdag 
tot en met zaterdag van 13 tot 
18u. En op afspraak. 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Woensdag 22 april
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Fotovak-
school Amsterdam in Jans-
kerk Haarlem ‘Profectus’. 
Onder meer werk van Heem-
steedse Juliette Vroom. Jans-
straat 40, Haarlem. Dinsdag 
t/m vrijdag en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Woensdag 22 april
t/m 19 mei
Werk van 14 kunstenaars 
in ‘de Refter’ in Stadhuis 
van Haarlem. Thema ‘Het 
Spaarne Stroomt’. O.a deel-
name uit Heemstede door 
Vera Bruggeman en José van 
Waarden. Bezoektijden: 8.00-
17.00 uur. Zie www.kzod.nl  en 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel.

Woensdag 22 april
tot 24 mei
‘Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting’ expo-
sitie van fotoportretten die 
Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis. Info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

Woensdag 22 april
t/m 31 mei 
Kunstexpositie van Iris 
Koffi jberg in Adviescen-
trum van Rabobank Haar-
lem en Omstreken. Dreef 40, 
Haarlem. Abstracte fotogra-
fi e. Maandag t/m donderdag
9.00 - 21.30 uur.; vrijdag 9.00 – 
19.30 uur. Info op www.koffi j-
berg.com. Toegang vrij.

Woensdag 22 april
t/m 28 mei
Tentoonstelling kunstwer-
ken van Astrid van Domse-
laar van Ispelen uit Heem-
stede. Abstract met expres-

sief kleurgebruik. Info op: 
www.astride.exto.nl. Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Maandag t/m 
donderdag: 9.00-17.00 uur en 
vrijdag 9.00 -12.00 uur.

Donderdag 23 april
t/m 10 mei

Haarlems beeldend kun-
stenaar Ad van Luijk expo-
seert in Galerie De Waag in 
Haarlem met kust- en zee-
gezichten. Spaarne 30. Do 
t/m zo van 13.00 tot 17.00 uur. 
Opening zondag 26 april om 
16.00 uur. www.advanluijk.nl 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel. 

Donderdag 23 april
t/m 30 juni
Laatste expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroeker-
laan 5, van bestuursleden 
Stichting Tentoonstellingen 
Bennebroek: Guus Coene, 
Jomien Hamerslag, Renske 
Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dine-
ke van de Siepkamp. Maan-
dag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur. 
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

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

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

Zaterdag 25 april
Jaap Toorenaar geeft voor-
dacht over zijn boek met 
spreuken van moeders en 
andere familieleden. Van-
af 14.00 uur Bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Info: 023-5282472 
of www.boekhandelblokker.nl.

Zondag 26 april
Harmonie St Michael pre-
senteert kinderconcert: 

AgendA

‘Draken temmen en ijs-
paleizen’ in Pinksterkerk, 
Camplaan 18, Heemstede. 
Kaarten, 2,50 euro kind. Vol-
wassenen: 7,50 euro. Zaal ge-
opend va 15.30 uur. Kaarten 
bij Primera de Pijp, Raadhuis-
straat Heemstede of: secreta-
riaat@stmichael-heemstede.
nl of aan de zaal. 

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

Donderdag 30 april
Nieuw programmaboek-
je Heemsteedse Kunstkring 
wordt op grappige en infor-
matieve wijze gepresenteerd 
in het raadhuis Heemstede. 
Bezoekers zijn welkom vanaf 
19.30 uur.

Vrijdag 1 mei
Te gast bij Trefpuntcafé 
Bennebroek: Joris Obdam, 
sinds 2009 als straatpastor 
verbonden aan Stem in de 
Stad. Hij vertelt over zijn werk 
met en voor daklozen en ver-
slaafden. Vanaf 20.00 uur is de 
zaal open. Akonietenplein 1, 
Bennebroek.

Zaterdag 2 mei
Willeke Alberti signeert bij 
Boekhandel Blokker haar 
boek ‘Een leven als een 
lied’. Binnenweg 138, Heem-
stede. Tijd: 11.00-12.00 uur.
Tel. 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Zondag 3 mei 
‘Oorlog & Vrede’, concert 
door Wings Ensemble om 
15.00 uur in de Janskerk / St. 
Josephkerk, Jansstraat 40 / 43 
Haarlem. Toegang 19,50 eu-
ro; voorverkoop 17,50 euro. 
Vriend: 15,- euro.
Reserveren: www.wingsen-
semble.nl of  tel. 06-811 95217.

Maandag 4 mei
Herdenkingsplechtigheid 
na onthulling monument 
‘Boek van de Namen - Se-
fer HaSjemot’ door Stich-
ting Joods Monument bij 
Vrijheidsbeeld op Vrijheids-
dreef.
Aanvang 18.30 uur. Aanslui-
tend om 20.00 uur algemene 
Dodenherdenking. 

Maandag 11 mei
Tabletfeestje georgani-
seerd door Stichting ‘Bij de 
pinken zijn’ en de Biblio-
theek Heemstede.
Voor ouderen die willen le-
ren werken met een ta-
blet. 1e feestje gratis toe-
gankelijk; daarna deel-
name 60,-. Elke maandag 
(muv 2e Pinksterdag) tot 
en met 8 juni. Aanmelden:
www.bijdepinkenzijn.nl, via 
de Bibliotheek Heemstede of
06-11340003.
Locatie: Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein. Tijden: 9.30 
tot 12.00 uur.

Heemstedenaren in Japanse interneringskampen

“Ik kreeg het besef dat ik deze 
generatie moest vastleggen”
Heemstede – Tot en met 26 mei 
is in de Bibliotheek van Heem-
stede een fotoserie te zien van 
Heemstedenaren die hun jeugd 
in de Japanse interneringskam-
pen hebben doorgebracht tij-
dens de bezetting van het voor-
malig Nederlands-Indië. Foto-
grafe Edith Lambermon inter-
viewde deze mensen en legde 
hen met de camera vast.
Edith Lambermon: “Toen ik stu-
deerde aan de Fotovakschool in 
Amsterdam dacht ik na over een 
afstudeeropdracht. Twee jaar 
geleden heeft de bekende fo-
tograaf Jimmy Nelson een boek 
gemaakt over stammen en cul-
turen die dreigen te verdwijnen:  
‘Before they pass away’. Deze 
man kwam op de Fotovakschool 
een lezing geven. Toen ik een 
keer door de Bijenkorf wandel-
de, zag ik in het voorbijgaan een 
tijdschrift met een foto van een 
Javaan op de cover en de naam 
van Jimmy Nelson met de titel: 
‘Before they pass away’.  Toen 
kreeg ik het besef dat ik de ge-
neratie moest vastleggen die ge-
interneerd waren in de Japan-
se kampen in Nederlands-Indië. 
Het is een groep die aan het uit-
sterven is. Mijn moeder was ook 
een van hen. Zij is in 2011 over-
leden. Ze vertelde mij in grote 
lijnen haar verhaal: dat je maar 
45 cm bij 1.80 m. leefruimte had,  
tweemaal daags een appèl had 
waar je in het Japans moest tel-
len en dat je moest buigen. In Ja-
pan is buigen een vorm respect 
en er zijn vele varianten van. 
Hoe dieper je buigt, hoe meer 
respect. Nederlanders moesten 

in een bepaalde hoek buigen 
voor de Japanse vlag: het was 
een vorm van vernedering. Mijn 
scriptie kreeg daarom als twee-
de titel ‘Nooit meer buigen voor 
Nippon’.  Via het internet kwam 
ik in contact met de Stichting 
Pelita en gastdocenten die wil-
den praten over hun ervaringen 
in WO II. Dit deden ze op basis-
scholen. Deze mensen heb ik per 
mail benaderd om een afspraak 
te maken. Ik wilde echter niet 
alles oprakelen, dat kon ze van 
streek maken: ik liet ze gewoon 
praten en stuurde het gesprek 
bij waar nodig. Ik nam altijd iets 
typisch Indisch, een gember-
snoepje of spekkoek mee. Ik wil-
de deze mensen portretteren zo-
als ze waren, maar niet in een 
slachtofferrol: het zijn mensen 
die overleefden. Ik studeerde af 
met zes van deze portretten. Na 

mijn studie wilde ik dit ook met 
Heemstedenaren doen. Via in-
ternet kwam ik met deze Heem-
stedenaren in contact. Een van 
deze mannen was niet geïnter-
neerd, maar een krijgsgevange-
ne.  Op het eerste oog lijken het 
portretten van gewone mensen. 
Mijn doel is dat de toeschouwer 
geprikkeld wordt, over dit on-
derwerp gaat nadenken en op 
zoek gaat naar de geschiede-
nis. Daarnaast hoop ik dat mijn 
foto’s uitnodigen tot discussie 
en gedachtewisseling over tole-
rantie, individuele verantwoor-
delijkheid,  racisme, discrimi-
natie en geweld. Fundamentele 
waarden als vrijheid , gelijkwaar-
digheid en wederzijds respect 
moeten beschermd blijven en 
zijn geen vanzelfsprekendheid”,
aldus Edith Lambermon.
Bart Jonker

Edith Lambermon met het portret van haar moeder.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Enquête parkeerbeleid 
rondom station

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluiten

Heemstede helpt bijen en vlinders 
op de Dag van de Aarde
Vanaf woensdag 22 april 2015 (Dag van de 
Aarde) biedt de gemeente Heemstede elke 
bezoeker van de publieksbalie in het raadhuis 
een zakje bijenbloemenzaad aan*. De gemeente 
steunt hiermee de landelijke inzaaiactie van de 
Heemsteedse imker Pim Lemmers, de Bijenstichting 
en Greenpeace.

Zaaien doet zoemen!
Door bloemenzaden uit te strooien in uw tuin of in 
een bak op uw balkon, vergroent u niet alleen uw 
eigen woonomgeving, maar helpt u ook de bijen 
en vlinders. De zaden groeien uit tot bloemrijke 
planten die veel nectar en stuifmeel voor bijen en 
vlinders opleveren. De bijen, vlinders en andere 

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

Scholenproject Adopteer een monument
Symbolische overdracht oorlogsmonument Vrijheidsdreef
Op maandag 20 april hebben leerlingen van 
groep acht symbolisch het monument aan de 
Vrijheidsdreef overgedragen aan leerlingen 
van groep zeven. 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. 

Burgemeester Marianne Heeremans en wethouder 

Jeugd en Onderwijs Remco Ates ontvingen een 
afvaardiging van de scholen in de burgerzaal. 
Dit jaar vond voor de 28ste keer de plechtige 
bijeenkomst plaats rondom de herdenking van 
oorlogsslachtoffers. Centraal staat het thema ‘Vrede 
geef je door’. Kinderen van basisscholen de Evenaar, 
Jacobaschool, Valkenburgschool, Crayenesterschool, 
Ark, Bosch en Hovenschool en de Voorwegschool 
verzorgden een presentatie.

insecten bestuiven onze voedselgewassen zodat wij 
ook onze groenten, fruit en noten kunnen eten!

*De actie duurt zolang de voorraad strekt.



Vergunning activiteiten Koningsdag
Op 14 april 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
voor het organiseren van diverse activiteiten in 
verband met Koningsdag. 

Ten behoeve van het bovenstaande is, 
overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven de 
volgende wegen tijdelijk af te sluiten:
- Van 26 april 2015 18.00 uur tot ca. 17.00 uur op 

27 april 2015 de Sportparklaan en de Javalaan 
tussen de Glipperdreef en de Timorstraat/
Slotlaan (de wegen, in- en uitritten van terreinen 
die uitkomen op de Javalaan en de Sportparklaan 
dienen vrij toegankelijk te zijn voor hulpdiensten)

- Op 26 april 2015 van 16.00 uur tot 01.00 uur 
en op 27 april 2015 van 07.00 uur tot 23.00 
uur de Jan van Goyenstraat tussen het A. 

van Ostadeplein en het J.M. Molenaerplein 
(kruisingen J.M. Molenaerplein / L. van 
Lijndenlaan en W. v.d. Veldekade / A. van 
Ostadeplein dienen vrijgehouden te worden)

- Op 27 april 2015 het Wilhelminaplein tussen 
Achterweg/Nic. Beetslaan, Camplaan/Bosboom 
Toussaintlaan en Cloosterweg/Molenwerfslaan

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ir. Lelylaan 6, het plaatsen van een berging 

en inrichten terrein, wabonummer 21623, 
ontvangen 3 april 2015

- Van Merlenlaan 2, het kappen van 8 bomen, 
wabonummer 21798, ontvangen 7 april 2015

- Linge 54, wijzigen voorgevel, verhogen dak 
van de berging en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 21821, ontvangen 7 april 2015

- Belle van Zuylenlaan 7, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 21846, 

 ontvangen 9 april 2015
- Jacob van Campenstraat 3, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 21850, 
 ontvangen 8 april 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 

en voorzien van een schuifdeur (revisie op 

verleende vergunning 2013), wabonummer 
20780, ontvangen 4 maart 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn 

 van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19A, het aanpassen van het interieur 

van de Oude Kerk, wabonummer 20803, 
verzonden 17 april 2015

- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van een 
trappenhuis in de achtergevel en het vervangen 
van het dak, wabonummer 18510, 

 verzonden 17 april 2015
- Belle van Zuylenlaan 7, het plaatsen van 

een dakopbouw en dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 21846, 
verzonden 17 april 2015

- Frederik van Eedenplein 31, het uitbreiden 

Omgevingsvergunningen
van de badkamer op de eerste verdieping, 
wabonummer 19753, verzonden 17 april 2015

- Oudemanslaan 8, nieuwbouw woonhuis, 
wabonummer 9859, verzonden 17 april 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, verzonden 17 april 2015

- Van Merlenlaan 2, het kappen van 8 bomen, 
wabonummer 21798, verzonden 17 april 2015

- Breitnerweg 8, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 21256, verzonden 17 april 2015

- Zandvoortselaan 159, het splitsen van 
de benedenruimte van het bedrijfspand, 
wabonummer 21573, verzonden 17 april 2015

- Binnenweg 72A, 72B1,72B2, 72B3, 72C, 78, 80, 82 
en Eikenlaan 41GB1 t/m 41GB43, nieuwbouw 
winkel, 3 bedrijfsruimten met parkeerterrein, 
wabonummer 19285, verzonden 14 april 2015 

- Herenweg 121a, het plaatsen van een veranda/
overkapping, wabonummer 19195, 

 verzonden 17 maart 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Enquête over herziening parkeerbeleid 
woonwijken rond station
De bewoners van de wijken rond het station 
kregen onlangs een brief van de gemeente 
over een enquête ten behoeve van nieuw 
parkeerbeleid in deze wijk. De gemeente 
hoopt op veel reacties, zodat hiermee een 
goede keuze gemaakt kan worden voor het 
nieuwe parkeerbeleid. Zij kunnen de enquête 
tot en met donderdag 7 mei a.s. invullen.

Veel parkeerautomaten in de woonwijken rond 
het station zijn toe aan vervanging, ook blijkt dat 

zij weinig worden gebruikt. Daarom is het plan 
om in een groot deel van de woonwijken in het 
stationsgebied het betaald parkeren af te schaffen 
en vergunning-parkeren in te voeren. Parkeren 
daar zal gedurende nog nader te bepalen tijden 
alleen zijn toegestaan voor vergunninghouders, 
zoals bewoners en hun bezoekers. Hierin zijn 
varianten mogelijk, aangepast aan de situatie in de 
verschillende woonwijken. Met de enquête vragen 
wij hun mening over deze varianten.

Verkeersbesluiten
Reconstructie Dr. J.R. Thorbeckelaan, 
Dr J. Th. de Visserstraat, Mr. A. Baron 
Mackaystraat, Mr. S. van Houtenstraat, 
Jhr. Mr. J. Loudonstraat, Mr. J. Heemskerkstraat 
en de ventweg van de Glipper Dreef

De riolering in bovengenoemde straten wordt 
vervangen. In de herinrichting zijn diverse 
verkeersbesluiten opgenomen. Deze omvatten:
- Het instellen van een 30 km/uur zone;
- Het instellen van eenrichtingsverkeer met 

uitzondering van fietsers in meerdere straten;
- Het opheffen van eenrichtingsverkeer in enkele 

straten;
- Het opheffen van het parkeerverbod aan de 

zuidzijde van de Dr. J. Th. de Visserstraat in 
verband met de aanleg van een parkeerhaven;

- De laad- en loshaven op de ventweg van 
de Glipper Dreef 111-119 voorzien van de 
tijdsbeperking 6-12 uur waardoor er buiten die 
tijd geparkeerd kan worden;

- Een tweede gehandicaptenparkeerplaats te 

maken ter hoogte van de ventweg Glipper Dreef 
125.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
22 april 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.



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

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

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

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

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

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

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

Verwijdering fiets Havenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een zwarte herenfiets, merk Gazelle, zonder zadel 
ter hoogte van Havenstraat 43

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 

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

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

Bekendmaking Wet Milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften 
De directeur van Omgevingsdienst IJmond legt 
op grond van artikel 3.2, achtste lid van het Besluit 
lozen buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op voor Aannemersbedrijf Van der Worp met 
betrekking tot het lozen van grondwater op het 
gemeentelijk riool op de locatie Reinier van Holylaan 
19 te Heemstede, in de periode van heden tot 
12 juni 2015, voor de duur van negen weken.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 23 april tot 
5 juni ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij 
de receptie van het stadhuis.
 
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 5 juni kan door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Tevens kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de Raad van 
State, Sector Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 9.00 uur en 
17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken 
liggen tevens ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis op werkdagen van 09.00 en 16.00 uur en 
op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. 
Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl.

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 09 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. van den Berg, geboren 14-12-1985, 

Raadhuisstraat 14.
 
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 06 februari 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- S.I. Lommerse, geboren 04-12-1970, Linge 40.
 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
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