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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAG OPEN

VAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAG

VAN 12.00 - 17.00 UURVAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAG
VAN 10.00 - 17.00 UUR

Heemstede/Regio – Hya-
cinten, tulpen en narcis-
sen, allemaal nog op hun 
mooist door het koude voor-
jaar, zorgden voor een spec-
taculaire en coole bloemen-
show, die afgelopen zater-
dag in wandeltempo door de 
bollenstreek trok. Door de 
kou met bloemen uit de ech-

te bollentuin van Nederland, 
maar ook koud voor de bij-
na één miljoen bezoekers die 
van Noordwijk tot Haarlem 
langs de weg stonden. Ook 
Heemstede werd aangedaan. 
Het thema dit jaar was ‘Bloe-
men en mode’. Het corso rijdt 
al sinds 1947. OP zaterdag 23 
april stonden er naar schat-

ting één miljoen toeschou-
wers langs de route. Bijzon-
der was dat Thailand dit jaar 
een praalwagen sponsorde. 

Die kon je niet missen: het 
was een praalwagen met een 
afbeelding van het Thaise
koningspaar.

Thais koningspaar (foto: Eric van Westerloo).

Corso-rotonde (foto: Ton van den Brink). 

Vrijwilligers hulpverlening AED gezocht veilig Wonen http://hartvei-
ligwonen.nl/AEDs/Aanmel-
den 
Ideaal zou zijn als de AED 
in een beveiligde gecondi-
tioneerde buitenkast wordt
geplaatst zodat Hartveilig 
Wonen 24/7 over de AED kan 
beschikken.
Voor meer informatie stuurt 
u een e-mail naar hvwheem-
stede@gmail.com of kijk op 
de website:
http://hartveiligwonen.nl.

Heemstede - Hartveilig Wo-
nen Heemstede is in sa-
menwerking met gemeen-
te Heemstede en Hartveilig 
Wonen bezig met het inrich-
ten van zogenaamde 6-mi-
nutenzones, waarin voldoen-
de burgerhulpverleners en 
AED’s (automatische exter-
ne defi brillator) beschikbaar 
zijn. 6-minutenzones zijn zo-
nes waarin de burgerhulp-
verlener in geval van een re-
animatie deze vast opstart, 
totdat professionele hulpver-
lening ter plaatse is en het 
overneemt.

Hartveilig Wonen Heemstede 
zoekt nu vrijwilligers, die zich 
willen inzetten om bij een re-

animatie-oproep direct naar 
de melding te gaan om de re-
animatie te starten.
Personen met een reanima-
tiediploma met gebruikma-
king van de AED, kunnen 
zich direct aanmelden bij 
Hartveilig Wonen: www.hart-
veiligwonen.nl/Vrijwilligers/
Aanmelden en zo meedraai-
en  in het netwerk. 
Heeft u geen diploma, meld 
u zich dan toch aan en geef 
aan dat u een opleiding wilt 
volgen. Die wordt verzorgd 
door EHBO Heemstede: 
www.ehboheemstede.nl.

Hartveilig Wonen Heemstede 
zoekt tevens AED’s van parti-
culieren, verenigingen en be-

drijven die deze ter beschik-
king willen stellen. U kunt uw 
AED in ieder geval registre-
ren in het systeem van Hart-

Cool Corso met Thais tintje

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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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 1 mei, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, 10.00 uur.: 
ds. S. Baayen-op ’t Land 
(Crèche tot 4 jaar). Tevens 
Kinderkring ( 4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

De toenfoto is uit 1984 van 
Jan van Goyenstraat 17 - met 
dank aan Jacques van der 
Hulst - toont het pand dat 
vandaag beschreven wordt. 
Het is heel lang een kruide-
nierswinkel geweest voor 
het in 1992 een bloemen-
zaak werd. In 1935 komen 
we de bouwtekeningen te-
gen bij de gemeente Heem-
stede voor de ombouw van 
een woning naar een winkel 
door M. Hoogendijk. Op 14 
februari 1936 is dan de fees-
telijke opening door Hoogen-
dijk van zijn nieuwe ‘comesti-
bleszaak’ met kruidenierswa-
ren, fi jne vleeswaren en de-
licatessen. Comestible staat 
voor: Fijne eetwaren, ver-
duurzaamde levensmiddelen.
Op 27 november 1936 adver-
teerde Hoogendijk met nieu-
we oogst. Stemgember, per 
pot fl  0,65, fl . 1,25 of een pot 
van fl . 2,40”. Voor Sint Nico-
laas bood Hoogendijk aan 
een mand op te maken met 
allerlei leuke en lekkere din-
gen. Prijs naar keuze.

Tot begin jaren 50 heeft M. 
Hoogendijk deze winkel ge-
had. In september 1951 ad-
verteerde hij nog dat hij een 
speciaalzaak voor Verkade-
artikelen had. Bij het stukje 
over Jan van Goyenstraat 13 
vertelden we al over een eta-
lagewedstrijd in april 1953. 
John Moseman had toen de 
mooiste etalage en de heer 
Hoogendijk werd toen twee-
de.
In april 1955 lezen we in het 
Haarlems Dagblad dat in-
middels een nieuwe winke-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (21)

lier in de Jan van Goyenstraat 
17 zat. T. Tates was toen op 
zoek naar een nette winkel-
juffrouw voor zijn levensmid-
delenbedrijf.
Rond de jaren ’60 is de fami-
lie Hoogendijk naar Califor-
nia geëmigreerd, zo vermeldt 
de heer Vonck ons, de vroe-
gere collega/concurrent. In 
het adressenboek van Heem-
stede van 1 april 1961 lezen 
we dat C.G. Smit nu als krui-
denier vermeld staat in dit 
pand. Begin jaren 80 nam 
Van der Hulst de winkel over, 
maar stapte later over naar 
Jan van Goyenstraat 21/23, 
waar hij de zaak van Vonck 
overnam.
Bloemenzaak Patrice is nu 
hier de huidige ondernemer, 
zoals op de nu-foto van Har-
ry Opheikens van april 2016 
is te zien.

Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 17 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 1 mei, 10.00 uur 
ontmoetingsdienst met 
dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 1 mei, 10.00 uur: 
ds. D .A.Bos ( Doetinchem)                                                   
Kindercafé 
   

www.pknbennebroek.nl                     

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 4 mei,
Open deur, vanaf 15:00 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 1 mei, 10.00 uur, 
voorganger Ds. J. den Dik-
ken (Nunspeet).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 1 mei om 10:00 uur,
Ds. M. van Duijn

www.hervormdpknbennebroek.nl
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Vernieuwingen Begraafplaats
Heemstede - Om aan de ver-
schillende wensen rondom en 
vormen van uitvaarten tege-
moet te komen, voert de ge-
meente de komende 1,5 jaar 
een aantal vernieuwingen op 
de Algemene Begraafplaats 
in Heemstede door. Er komen 
meer mogelijkheden om de as 
van een overledene een plek 
te geven, naast het plaatsen 
van een urn in het bestaan-
de columbarium en de urnen-
tuin. Ook wordt de Art-Deco 

aula uit 1929 stijlvol gemoder-
niseerd en worden de cate-
ringfaciliteiten verruimd. Ver-
der komt er een aanlegsteiger 
waardoor de plechtigheid via 
een boot kan plaatsvinden en 
is het op termijn mogelijk een 
ceremonie in de open lucht te 
houden.  De werkzaamheden 
kunnen zorgen voor enige 
hinder, maar worden op tijd 
aangekondigd. De begraaf-
plaats blijft toegankelijk voor 
bezoek. 

 

Column 

Een brief van de postbode
Wacht u voor de hond!

Als ik vroeger met mijn moeder naar de su-
permarkt ging, en daar dan een hond zat te 
jammeren bij de fi etsenrekken, of zenuw-
achtig over z’n neus te likken, dan ging ik 
daar bij zitten. Toen wilde ik heel graag een 
hond. Nu pas ik soms een paar weken op 
die van iemand anders. En ik loop met Bram 
de chow-chow, natuurlijk. (Bram is dus niet 
van mij, hè. Bram is van Ted. Ted is trouwens 
een meisje, net als mijn postkar. Een meis-
je van 71. U herkent haar vanzelf: ze loopt 
achter Bram.) 
In de wijk van mijn zoon zit ’s zomers een 
grote valserik van een hond te grauwen van-
achter een hek. Tegen míjn kind. Brievenbus 
ver weg in de deur, niemand in de tuin. En 
mijn zoon is natuurlijk geen domme postbo-
de, dus die gaat echt niet dat hek opendoen. 
In mijn eigen wijk, daarentegen, zijn alle hon-
den braaf en lief – het is natuurlijk toch míjn 
wijk, laten we wel wezen. Maar ja, zelfs de 
allerbraafste honden hebben hun instinct, en 
dan kan het toch gebeuren dat dat instinct 
net even sterker is dan zijzelf.
Mijn eerste bijtster, bijvoorbeeld, rende eerst 
alleen maar een paar meter dapper blaffend 

achter me 
aan. Maar ik 
liep snel, en 
dat stem-
de hoop-
vol: was ik 
wellicht een 
vluchtende prooi? Toen ik óók nog eens pal 
voor haar neus opzij zwenkte, een tuinpad 
op, wist ze het zeker: die grote oranje haas 
probeerde weg te komen! Dus beet ze voor 
haar goed fatsoen dan ook maar in mijn 
been. Ze was er zelf beduusd van. 
De opgelopen beten en de benodigde teta-
nus-prik ten spijt, ik vind het mooi van hon-
den dat ze hun huis en gezin tegen mij ver-
dedigen. Vooral van de bangerds, die ach-
ter de deur alleen maar hard zitten te hopen 
dat ik ze geloofwaardig vind. Voor hen loop 
ik speciaal een stapje harder weg; kunnen 
ze weer opgelucht ademhalen. En mocht 
er ooit weer een de geest krijgen, ook geen 
ramp. Zo’n tetanus-prik werkt tien jaar.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

vluchtende prooi? Toen ik óók nog eens pal 

De Impasse rond ‘Alverna’. Waar komt de impasse 
Alverna eigenlijk vandaan? En wat is de oplossing?

Mevrouw Truus Schouten-van Zadel stelt in een ingezon-
den brief dat de bewoners van de Laan van Alverna niet 
met heropening van de overweg akkoord gaan, omdat zij 
een overeenkomst afsloten met ProRail en de gemeente 
Heemstede in 2013. Deze overeenkomst met de bewoners 
van het laantje was een soort uitruil: een ontsluitingsweg 
voor auto’s versus afsluiting van de overweg. Echter, zo-
wel ProRail als de gemeente Heemstede hebben de situ-
atie rond de sluiting duidelijk verkeerd ingeschat; Prorail 
heeft niet onderkend dat de overweg openbaar is en de
gemeente Heemstede heeft in het proces rond de afslui-
ting de vele gebruikers van de overweg als belanghebben-
den over het hoofd gezien. Daarnaast heeft Prorail, nog 
tijdens de rechtsgang, voor een groot probleem gezorgd 
door de overweg brutaalweg ‘s nachts te sluiten; zij ver-
wachtte grote maatschappelijke onrust bij deze overweg 
(dit heeft ondergetekende persoonlijk van dhr. Schuur-
mans van ProRail vernomen); zij is bewust -en tot nu toe 
ongestraft- in overtreding gegaan met deze daad. Onder 
het mom van veiligheid traineert ProRail nu ook een een-
voudige en constructieve oplossing, namelijk het plaatsen 
van klaphekken voor voetgangers en fi etsers in afwachting 
van verdere innovatieve oplossingen voor de overgang. De 
vrijwel identieke overgang voor voetgangers en fi etsers bij
Leijduin is ook voorzien van deze hekken en dit is kennelijk 
veilig genoeg, ook voor ProRail.

Oplossingen
Voor de gemeente Heemstede:
-  Herziening van het  ‘akkoord’ met  ProRail en de laantje 

bewoners in 2013.
-  Erkenning van het belang van de grote groep overige

gebruikers van de overweg.
-  Handhaving van het recht en ProRail manen tot het plaat-

sen van klaphekken voor voetgangers en fi etsers, con-
form de uitspraak van de Raad van State.

Voor ProRail:
- T erugplaatsen van nette klaphekken per direct.
-  Investeren in innovatieve oplossingen voor de 80 NaBO’s.
-  Excuses aanbieden voor het onrechtmatig weghalen van 

de klaphekken.

Voor de bewoners van het Laantje:
-  Gun de bewoners van Heemstede het fi jne loopje en 

fi etstochtje en het gebruik van de nieuwe veilige, rustige 
weg naar het station.

-  Erken de uitspraak van de Raad van State.
-  Respect voor de belangenbehartiging door de Fietsers-

bond en Wandelnet

Maaike Vrugt, bewoner van de Geleerdenwijk en
actief in de Actiegroep Overweg Alverna Open

Alverna:
analyse en oplossingen

Lezerspost

Solidariteit  
Deze tijd vorig jaar bevond ik 
mij nog in een centrum te Ber-
gen waar ik wachtte om te 
worden herenigd met mijn fa-
milie en waar wij in afwach-
ting waren van woonruimte. 
Het was een mooi toeval dat
ik de beslissing over mijn fa-
miliereünie enkele dagen voor 
Koningsdag ontving.
Ik herinner me die mooie lentedag. Op
Koningsdag was iedereen druk bezig feest 
te vieren. Mensen verkochten spullen die ze 
niet meer nodig hadden en openbare pleinen 
waren omgetoverd tot ‘vrije markt’.
Het is een mooi aspect van de Nederlanders 
om goederen te recyclen en goedkoop aan 
te bieden.

Het hoort bij een sociaal-eco-
nomische cultuur die solidari-
teit onderstreept. 
Deze economische en socia-
le gewoonten van herverde-
ling heeft vele verschijnings-
vormen, zoals ik merkte, maar 
komt duidelijk tot zijn recht via 
de vrije markt op Koningsdag.
Namens mijn familie wens
ik iedereen een gelukkige

Koningsdag en een prachtig feest.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Solidariteit  

Column Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Heemstede - Restaurant Le Cheval Blanc en Proefl okaal de 
Groene Druif - beide gevestigd in de Jan van Goyenstraat - 
presenteren op Koningsdag een muzikaal programma. Pre-
sentatie is in handen van Rudolf Kreuger. Het programma 
duurt van 12.30 tot 21.00 uur. Met van 12.30 tot 14.30 uur
Rudolf Kreuger en DJ G-Brinck.
Daarna:
14.30 tot 15.00 Rudolf Kreuger (Zang) en
 Herman Mentink(Piano)
15.00 tot 15.30  Dick Barten (Steeldrums)
15.30 tot 16.30 Rudolf Kreuger (Trompet) en
 Marc van der Velde (Sax)
16.30 tot 17.00 DJ G-Brinck
17.00 tot 18.00 Peter Douglas (De Nederlandse
 Frank Sinatra) i.v.m. 100 jaar Frank!
18.00 tot 21.00 The D. Motions en DJ G-Brinck.

Koningsdag 
Jan van 

Goyenstraat
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Heemstede - De maand van 
de filosofie is bijna ten ein-
de, maar in Heemstede krijgt 
deze in mei en juni een boei-
end vervolg met de Summer-
school cursus ‘Vrouwbeeld in 
de filosofie’ met als ondertitel 
‘Wass will das Weib?’. 
Vrijwel alle bekende grote fi-
losofen uit het verleden zijn 
mannen. Zij waren bepa-
lend voor de manier waar-
op de maatschappij zich ont-
wikkelde. Hoe zit het met de 
vrouwelijke denkers? Waren 
ze er? Waar dachten ze over 
na? En wat vinden wij daar-
van? Door middel van het le-
zen en bespreken van (frag-
menten van) teksten verdiep 
je je in het vrouwbeeld zo-
als dat door filosofen (man-
nen én vrouwen, oude en re-
cente) is geschetst. Elke bij-

eenkomst begint met een le-
zing over bijzondere vrouwe-
lijke denkers.
Je krijgt inleidingen, denk-
voer en teksten aangereikt. 
Vervolgens wordt er met el-
kaar gefilosofeerd over wat 
gelezen en besproken is. Aan 
bod komen onderwerpen als: 
macht, seksualiteit, feminis-
me, man/vrouw-onderscheid 
en liefde.
De docente, publieksfilosoof 
Jacqueline Duurland, stu-
deerde taal en filosofie aan 
de UvA, waar zij ook parttime 
als docent aan verbonden is. 
Zij gaf al eerder filosofiecur-
sussen bij Casca Heemste-
de en Hart Haarlem en zet 
zich in voor een toegankelij-
ke manier van filosoferen, die 
niet per se academisch hoeft 
te zijn.

         Filosofie in Heemstede
Summerschool Vrouwbeeld in de filosofie

De cursus start tweemaal: 
dinsdagavond 24 mei en 
woensdag overdag 25 mei 
(eens per week 2 uur, met 
daarna voor de liefheb-
bers een uurtje napraten) en 
duurt 6 weken. De kosten zijn 
135,- euro, inclusief een map 
met teksten. Locatie: Bur-
gemeester van Lennepweg, 
Heemstede (gratis parkeren). 
Voor nadere informatie en in-
schrijven kun je mailen met 
duurland@upcmail.nl. 

Verhaallezing ‘Nooit opgeven!’
Regio - Ieder mens heeft 
idealen. Zonder idealen ben 
je dood. Het is het doel in 
het leven, al dan niet be-
wust. Het is je drive, je en-
thousiasme. 
Bezig zijn met je idealen (áls 
je ze al weet) is puur feest. 
Groeien, delen, gelukkig 
worden en anderen geluk-
kig maken. Door je over te 
geven aan je idealen ervaar 
je de positieve verandering 
in je leven, wat het met je 
doet, hoe het leven zich aan 
je ontvouwt. Misschien ont-
breekt het je nu nog aan durf 
of leent de huidige situatie 
zich er niet voor. Wees ge-
rust: vorm geven aan je ide-
alen gaat stapje voor stap-
je. Met ieder stapje groeit je 
bewustzijn van die innerlijke 
drijfveer die je in je hebt. En 
als je weet wat je echt wilt, 
ontstaat er vanzelf een vu-
rig verlangen, enthousias-
me. ‘Enthousiasme’ stamt af 
van een Grieks woord en be-
tekent ‘God in ons’.

Heb jij ook idealen of har-
tenwensen die je graag 
wilt realiseren? En ben je 
nieuwsgierig hoe je de juis-
te stappen kunt zetten? 
Kom langs op zondag 1 mei 
in het St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1 te Bloemendaal. 
De lezing is van 14.00 tot 
16.00 uur. Er wordt een bij-
drage gevraagd van 8,- euro. 
Reserveren niet nodig.

Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede op Franse tour
Heemstede - Onder de ti-
tel ‘Bienvenue in de Pinkster-
kerk een Frans concert’ gaf 
het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede (SBH) afgelopen 
zaterdagavond haar jaar-
lijks voorjaarsconcert. In een  
geheel gevulde Pinkster-
kerk kreeg het publiek een 
zeer gevarieerd program-
ma voorgeschoteld. Vrienden 
en sponsoren van SBH wer-
den met dit concert bedankt 
voor hun jaarlijkse financië-
le steun, natuurlijk waren ook 
de andere bezoekers meer 
dan welkom.  De financiële 
steun  van vrienden en spon-
soren geeft de vereniging 
wat meer  armslag, zoals ex-
tra repetities, extra concerten 
of  bijvoorbeeld aanschaf van 
nieuw slagwerk.
De avond werd geopend 
door het orkest met ‘A Tribute 
to Yves Montand’. Liset Pen-

nings verzorgde een prach-
tig  optreden als solofluitiste 
in Concertino Opus 107. Het 
optreden van het orkest werd 
afgewisseld door, uit het or-
kest samengestelde ensem-
bles. Mooie namen waren 
bedacht maar belangrijker er 
werden zeer mooie nummers 
ten gehore gebracht.  Het ko-
per ensemble  ‘Goed Koper’,                 
het fagot kwartet  ‘De Grond-
toon’, het saxofoon kwar-
tet ‘Mezzo Forte’, het Clari-
net Choir en tot slot het com-
bo van Max Groen met een 
zangeres. Hieruit bleek maar 
weer hoeveel talent er in dit 
orkest aanwezig is.

Het programma duurde tot 
ongeveer 22.30 uur waar-
na er nog gezellig werd na-
gepraat onder het genot van 
een glas wijn en natuurlijk 
stokbrood en Franse kaas.

Grote drukte bij Fancy Fair Bosbeek
Heemstede – De vele be-
zoekers van de fancy fair in 
Bosbeek zal het niet zo op-
gevallen zijn dat er een nieu-
we klok hing in het restau-
rant de Glazen Paleis. Met de 
opbrengst van de fancy fair 
2015 kon een lang gekoes-
terde wens vervuld worden. 
Duidelijke klokken met dag 
en datum, zodat je nooit meer 
hoeft te vragen welke dag 
het is en hoe laat. Nog uitge-
zocht door Jos Schabbink die 
jarenlang vrijwilliger was bij 
Bosbeek en in de cliënten-
raad heeft gezeten. Hij kon er 
gelijk zeven kopen, ook voor 
de receptie en verschillende 
afdelingen. Woensdagmid-
dag was het weer een dolle 
en dwaze middag in Bosbeek 
waar de grote verkoop startte 
van alles wat je op een rom-
melmarkt kan tegenkomen 
en nog veel meer. Echt hand-
werk van zusters en vrijwilli-
gers, plantjes van Harry, kof-
fie, thee, limonade, haring, 
poffertjes en heel veel boe-
ken tegen prijzen, daar kan 
je niet tegenop lezen! Dertig 

centen voor driehonderd pa-
gina’s, nog geen duppie per 
honderd. Die fancy fair bete-
kent voor veel bezoekers ook 
het weer eens tegenkomen 
van oude bekenden, tot aan 

de kleuterschool toe. Daar 
nemen we even een stoel bij. 
Op het terras was het gezel-
lig druk. Daarnaast gaf het 
Zorgteam informatie over de-
mentie en somatiek. Vragen 
over mantelzorg, voeding en 

zorgindicatie werden door 
het zorgteam beantwoord.

Kibahome
Met de opbrengst van de fan-
cy fair 2016, ruim 6000 eu-

ro, worden leuke dingen ge-
daan. Afgelopen jaar hebben 
de bewoners leuke uitstapjes 
gemaakt waar ze het nog wel 
eens over hebben, de klok-
ken en volgens traditie gaat 
er een derde naar een goed 
doel, dit jaar Kibahome, zorg 
voor wezen in Oeganda. De 
goede KiBaHome vriendin Pia 
Koopen, die al jaren op Bos-
beek werkzaam is, heeft Ki-
BaHome voorgedragen. Mooi 
dat de organisatie voor KiBa-
Home koos. Doel St. Kizito Ba-
bies Home is: zorg voor wezen 
en door de autoriteiten offici-
eel als ‘hopeloos’ zijn aange-
merkt.  Zorg voor kinderen die 
in de steek zijn gelaten. De 
overheid ondersteunt wees-
huizen niet, u wel?
Kijk op www.kibahome.nl.
Ton van den Brink
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Joodse artsen in oorlogstijd
Heemstede – ‘Vergeet niet 
dat je arts bent’, gaf de va-
der van de jonge Joodse arts 
Hans Keilson zijn zoon mee, 
toen ze tijdens de Duitse be-
zetting in de tweede Wereld-
oorlog afscheid namen van 
elkaar. Dit gold ook voor 534 
andere Nederlands Joodse 
artsen. Wat was hun beteke-
nis onder deze extreme om-
standigheden? Hannah van 
den Ende, ook arts, deed er 
als promovendus onderzoek 
naar. Ze schreef een boek 
met de titel en de Heem-
steedse fotografe Julie Blik 
(1968) maakte de portretten.
De fotografe was in haar jon-
ge jaren vooral geïnteres-
seerd in reisfotografi e: “Ik 
maakte foto’s in Zuid-Ame-
rika en India en wilde met 
mijn foto’s echt iets bijdra-
gen aan de gemeenschap, 
heel idealistisch. Maar dat 
brengt niet zozeer brood op 
de plank, daar kwam ik wel 
achter”, lacht ze. Later be-
stonden haar werkzaamhe-
den voornamelijk uit huwe-
lijksreportages en evene-
menten. Maar daarnaast cre-
eerde Blik soms eigen pro-
jecten: de haven van IJmui-
den, de thuiszorg en ze volg-
de drie jaar lang een ou-
de dame die onder meer het 
concentratiekamp Auschwitz 
had overleefd. Ze ging mee 
naar lezingen, herdenkingen 
en reisde met haar naar Po-
len. Tijdens een van de le-
zingen, in Kamp Westerbork, 
kwam de Heemsteedse in 
contact met Hannah van den 
Ende die een fotograaf zocht 
voor haar proefschrift. Voor 
het 7-jarig onderzoek inter-
viewde Hannah van den Ende 
tientallen artsen en verple-

gers, alsmede hun echtge-
noten en kinderen. Een fl ink 
aantal van hen is door Julie 
Blik, zelf kind van een Joodse 
oorlogsoverlevende, fotogra-
fi sch geportretteerd. Ze heeft 
de taak met persoonlijke be-
langstelling voor het onder-
werp op zich genomen, re-
sulterend in een serie indrin-
gende portretten van oud-
artsen, verplegers en hun 
verwanten die stuk voor stuk 
een bijzondere geschiedenis 
met zich mee dragen. De ont-
moeting met Hannah van den 
Ende kwam op een cruciaal 

Hans Keilson.

Julie Blik.

De bewoners van de Johan Wagenaarlaan zijn al jaren-
lang in contact met de gemeente. Het verbaast mij niet dat 
er maar 10 mensen nog iets van zich hebben laten horen. 
De anderen zijn systematisch met loze beloften afgedaan 
waardoor een afwachtende houding is aangenomen. Een 
recente werkgroep met meer dan 10 mensen is ook in de 
kiem gesmoord.
Het door Pieter van der Stadt gepresenteerde plan is met 
de strohalm van de fi etsersbond om kosten te besparen 
verworden tot alleen opnieuw te asfalteren. In- en uit par-
kerende bewoners leren leven met het getoeter, dikke vin-
ger, geschreeuw of aanrijding, de gemeente vindt het een 
zaak van fatsoen.
Er is in het plan geen enkel resultaat te vinden voor het ver-
minderen van de verkeerssnelheid en de toenemende ver-
keersdruk. Uit recente metingen is gebleken dat de ver-
keersdrukte is gegroeid tot 14.000 verkeersbewegingen 
per etmaal. Er gemiddeld genomen 7.000 vanuit Schalkwijk 
komen en er in de avond 7.000 weer naar Schalkwijk terug 
gaan. Nog geen discussie over stof en luchtvervuiling (zwa-
re metalen). Geen inhaalverbod, geen verbod op zwaar/
vrachtverkeer geen doserende stoplichtafstelling (alhoewel 
dat is afgesproken bij de aanleg van de kruising met de 
Cesar Francklaan). Geen 50km herhalingsborden, de ge-
meente doet niets. Er wordt bij Haarlem niet om aandacht 
gevraagd voor de ontsluiting van Schalkwijk via de Zuidtan-
genttunnel naar de Drie Merenweg. Die is er alleen voor de 
Zuidtangent. Er zijn verkeersdeskundige rapporten waar-
bij vraagtekens worden gezet bij de huidige wegfunctie die 
wordt toebedeeld. De breedte en opbouw met parkeerha-
vens, garage-uitritten gecombineerd met bomen, aangren-
zende fi etspaden en kruisingen met woonerven is niet ge-
schikt is voor de verkeersintensiteit. En daar brengt het plan 
geen verandering laat staan verbetering in aan. Het is voor 
de gemeente een gemiste kans en voor de  bewoners een 
bevestiging dat er een geheime agenda moet zijn.
P.L. Oei (bewoner JW laan)

Geheime agenda voor
Johan Wagenaarlaan

Lezerspost

Geheime agenda voor

Thema-avonden Bridgeclub IMP
Heemstede - In de maand mei organiseert bridgeclub 
IMP voor meer en minder ervaren bridgers 3 boeiende 
thema-avonden. Deze avonden vinden plaats op 9, 23 en 
30 mei en worden geleid door de ervaren bridgedocent 
Ron Jedema. De avonden staan open voor leden én niet-
leden van IMP. De thema’s die behandeld worden zijn (9 
mei) ‘Waar zit het gevaar?’, op 23 mei is dat ‘Controle-
biedingen’ en tot slot op 30 mei ‘Herbieding van de ope-
naar’. De thema’s worden diepgaand behandeld zodat zo-
wel de minder als de meer ervaren bridgers hun spelni-
veau, inzicht en vooral spelplezier kunnen vergroten. Na 
een deel instructie zal er volop ruimte zijn de nieuwe ken-
nis in praktijk te brengen door oefenspellen te spelen. Het 
is handig, maar beslist niet noodzakelijk, om met uw vas-
te partner te komen, zeker als u na de les uw systeem wilt 
aanpassen. Maar wie weet treft u op één van de avonden 
uw nieuwe bridgepartner!
De avonden vinden plaats van 19.30 uur tot 22.00 uur in 
de kantine van voetbalclub HBC aan de Cruquiusweg 39 
in Heemstede. De kosten bedragen 3,- euro per persoon 
per avond. Voor aanmelden of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ron Jedema, 06-55372887.

moment. “Na de fotoreporta-
ge met de oude dame wilde 
ik een ander project met het 
onderwerp Jodendom. Maar 
dan niet de geijkte foto’s van 
Joodse rituelen en gebruiken, 
meer een archiefwaardig do-
cument. Deze opdracht paste 
daar precies in.”
Inmiddels is Julie Blik gespe-
cialiseerd in portretfotografi e. 
Met romanschrijfster Ariel-
le Kornmehl startte zij ‘FA-
CESTORIES’, met het motto: 
Achter ieder gezicht schuilt 
een verhaal dat verteld moet 
worden. “Het voordeel van 
ouder worden is dat je steeds 
beter weet wat je wel en niet 
wil. Ik kan nu ook projecten 
doen die ik inhoudelijk be-
langrijk vind. Mijn camera is 
het middel waardoor ik uren 
met mensen kan praten. Ik 
zoek in mijn foto’s naar een 
blik in de ogen die het ver-
haal samenvat.” Een deel van 
de foto’s die Julie Blik maak-
te voor het boek van Hannah 
van den Ende wordt nu ten-
toongesteld bij het NIOD, In-
stituut voor Oorlogs-, Holo-
caust- en Genocidestudies 
in Amsterdam. Op vrijdag-
middag 29 april wordt de ex-
positie geopend met een in-
drukwekkende lezing van de 
schrijfster en is daarna voor 
iedereen te zien. ”Weet je, 
ook als fotograaf ben je vaak 
onzeker. Dan denk je: zijn de 
foto’s wel goed genoeg, doen 
ze er wel toe? Maar toen ik 
de portretten met de teksten 
erbij zag staan, zag ik wel de-
gelijk de waarde ervan; het is 
geschiedenis en een prachtig 
geheel geworden.”
De tentoonstelling ‘Vergeet 
niet dat je arts bent’- Jood-
se artsen in Nederland 1940-
1945 is vanaf 29 april te zien 
bij het Niod, Herengracht 
380, Amsterdam.
Inschrijving voor de lezing: 
aanmelden@niod.knaw.nl. 
Tijd: 15.30-16.30 uur, met 
aansluitend borrel. 
Informatie over de fotografe: 
www.julieblik.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede - Stachyurus-chinensis (oftewel Staartaar) 
komt uit China en Japan. Het is een bijzondere heester 
die vroeg in het jaar bloeit.
Het soort Stachyurus is nog maar een paar jaar in Neder-
land bekend. Alle variëteiten zijn in Oost Azië inheems en 
werden vroeger tot de familie  van de thee gerekend, dus 
verwant aan de Camellia.
De bloeiwijze: okselstandige, hangende trosjes, meest-
al geelgroen en tweeslachtig, zeer geschikt voor de
Botanische tuin, de trossen komen eerder dan het blad.
Erg decoratief. Deze Staartaar is gefotografeerd aan de 
Linge.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Nog niet zo bekend...
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Sonnetten van Laura
Heemstede – De Heem-
steedse Kunstkring geeft vrij-
dag 29 april bij hun presen-
tatie van hun jaarprogramma 
2017 in de Burgerzaal in het 
Raadhuis aan de Stichting 
Pablo Neruda ruimte om het 
nieuwe muziekproject ‘son-
netten voor Laura’ toe te lich-
ten.

Cees Thissen, initiatiefne-
mer van de projecten die on-
der de naam van dichter Pa-
blo Neruda uitgevoerd wer-
den en waarvoor hij de mu-
ziek componeerde, mag zijn 
nieuwste project kort toelich-
ten. Hij vond enkele jaren ge-
leden bij Boekhandel Blok-
ker een boekje van Frances-
co Petrarca, een Italiaanse 
letterkundige die in 1327, op 
Goede Vrijdag, in een kerk in 
Avignon verliefd werd op een 
zekere Laura. Vanaf dat mo-

ment schreef hij 336 gedich-
ten, meest sonnetten. Hier-
in bezingt hij zijn liefde voor 
de vrouw die altijd zijn verre 
beminde is gebleven. In 1348 
hoort hij in Italië dat zij aan 
de pest is overleden.

De productie
Een gemengd koor met 45 
leden, twee dansers en een 
verteller nemen de toeschou-
wer tijdens deze bijzonde-
re voorstelling mee naar de 
‘Canzoniere’ waarin Fran-
cesco zijn liefde voor Lau-
ra de Noves beschrijft. In 13 
nieuw getoonzette sonnetten 
bezingt het koor in het Oud 
Italiaans het grote verlangen 
van Petrarca naar zijn gelief-
de, zijn wisselende stemmin-
gen, zijn wanhoop en doods-
verlangen na de dood van 
Laura. De dansers verbeel-
den het liefdespaar en de 
verteller zorgt voor de ver-
halende context. Een bijzon-
der inspirerend verhaal over 
een mens die zoekt naar het 
onmogelijke: een onbereik-
bare geliefde. Als compo-
nist is Cees Thissen voorna-
melijk geïnteresseerd in ge-
dichten en poëzie, met hun 
beperkte teksten. Zoals ja-
ren geleden de 231 gedich-
ten Cante General  van Ne-
ruda, die Thissen met koren 
van tegen de honderd zan-
gers en zangeressen uitvoer-
de. Nu een koor van veertig 
zangers en zangeressen, die 
allemaal geschikt zijn om te 

kunnen  zingen in Oud Itali-
aans. Kleiner vanwege een 
intieme sfeer.

Cees werd enkele jaren gele-
den gegrepen door dit bijzon-
dere verhaal en werkte vanaf 
dat moment met ongelofelijk 
veel plezier aan het toonzet-
ten van 13 sonnetten. Vanaf 
december 2015 studeert een 
enthousiast koor vol over- 
gave op al die noten! Hans 
Oosterkamp maakt er prach-
tige arrangementen bij voor 
het ensemble met de vol-
gende bezetting: harp, strij-
kers, fagot en klarinet! The-
atervrouw Marjolein Ma-
crander schrijft er een pak-
kend verhaal bij voor de ver-
teller en werkt met 2 dansers, 
Job Cornelissen en Franciska 
Rijken, aan een boeiende 
choreografie. 

Uitvoeringen zijn er eind ok-
tober en begin november in 
de Oude Kerk in Heemste-
de op 28 oktober. In Amster-
dam in de Dominicuskerk op 
11 november  en in Haar-
lem Nieuwe kerk op 30 okto-
ber en 6 november. Al jaren 
werkt de Stichting Pablo Ne-
ruda samen met Boekhan-
del Blokker, vandaar dat aan-
sluitend op de presentatie op 
29 april in het raadhuis, u op 
zaterdag 30 april al kaarten 
kunt bestellen bij boekhan-
del Blokker en wel van 13.00-
16.30 uur.
Ton van den Brink 

Ton Koopman bespeelt het orgel in de Oude Kerk:
“Ik heb vernomen dat het een echt goed instrument is”
Heemstede - Ton Koop-
man heeft wereldfaam opge-
bouwd als organist, klaveci-
nist en dirigent. Hij studeer-
de orgel, klavecimbel en mu-
ziekwetenschap in Amster-
dam. Hij richtte in 1979 het 
Amsterdam Baroque Orches-
tra op, waaraan in 1992 het 
Amsterdam Baroque Choir 
werd toegevoegd. Hij be-
speelde in zijn nationale en 
internationale loopbaan me-
nig historisch instrument en 
wordt regelmatig gevraagd 
als musicus en dirigent. Op 
3 mei komt hij spelen op het 
orgel in de Oude Kerk. Een 
prachtig instrument dat da-
teert uit 1753 en werd ge-
bouwd door Andries van Bol-
der.
Ton Koopman: “Mijn inte-
resse in het klavecimbel en 
het orgel is eigenlijk al vroeg 
ontstaan. Op zondagochtend 
vlak voor de mis van de KRO 
op de radio begon, had je een 

programma met klavecim-
belmuziek. Het klavecimbel 
vond ik zo’n fascinerend in-
strument. Op de middelbare 
school hadden we een leraar 
die zo’n instrument kocht, 
waarop ik mocht spelen.
Daarnaast had de vader van 
een van mijn vrienden zo’n 
instrument. Hij zei: “Je komt 
maar spelen en neemt maar 
alle muziek die je wilt spelen 
mee naar huis”. Dat was alle-
maal heel vrijblijvend en daar 
kon ik altijd terecht. Dat was 
heerlijk. Mijn belangstelling 
voor het orgel ontstond toen 
ik als jongetje in een kerk-
koor zong. De toenmalige or-
ganist was de meest geniale 
musicus die er voor mij be-
stond. Hoe hij het instrument 
bespeelde met handen en 
voeten, dat vond ik geweldig. 
Ik heb geprobeerd orgelles te 
krijgen in plaats van pianoles, 
want piano was niets voor 
mij. Ik was al organist in een 

kwartetje tot mijn elfde en op 
mijn veertiende was ik orga-
nist in de kerk. Ik wilde echt 
orgelles. Ieder jaar mocht ik 
een keertje bij de orgelleraar 
langskomen, maar die zei hij 
dan steeds: “Je bent veel te 
klein, je kunt niet bij de pe-
dalen.” Ik vertelde dan dat 
dit niet waar was en dat ik 

al langer orgel speelde. Het 
was tevergeefs, hij weigerde 
mij te horen spelen. Hij was 
niet geïnteresseerd in jonkies 
die achter het orgel zaten. 
Pas op mijn zestiende mocht 
ik bij hem les nemen. Hij was 
toen verbaasd dat ik alle gro-
te Bach-werken kon spe-
len, die ik mezelf had aange-

leerd. Bach is een veelzijdig 
componist. Een van zijn gro-
te voorbeelden was een com-
ponist van een generatie er-
voor: Dieterich Buxtehude.
Hij maakte rond zijn twintig-
ste jaar kennis met zijn mu-
ziek via zijn leraar Georg 
Böhm in Lunenburg. Pas in 
1705 leerde hij Buxtehude 
kennen omdat hij werd uit-
genodigd om mee te spelen
in de Abendmusiken.
Het orgel in de Oude Kerk 
ken ik nog niet. Het is mijn 
eerste kennismaking met dit 
instrument. Ik heb vernomen 
van een collega dat het echt 
een goed instrument is. Hij 
had het een keer bespeeld 
en zei tegen me dat ik er veel 
plezier aan zal beleven. Dus 
ik kijk er heel erg naar uit om 
hier te spelen op 3 mei”, aldus 
Ton Koopman.
Dinsdag 3 mei in de Ou-
de Kerk. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à 15,- euro via
www.podiaheemstede.nl, aan 
de kassa van Theater de Lui-
fel of voorafgaand aan de 
voorstelling in de Oude Kerk.
Bart Jonker

Heemstede - Op 22 april was het de ‘Dag van de aarde’. 
Stichting Kom in Mijn Tuin (KIMT) stond bij de speciale 
dag stil. Alle deelnemers van de kinder- en generatietui-
nen kregen per tuin een eco-tas om later in het seizoen 
de verbouwde groenten, fruit en bloemen mee naar huis 
te kunnen nemen. Er mogen geen plastic tassen meer 
worden gebruikt immers. Op de Dag van de aarde werd 
er uiteraard ook gewerkt in de aarde, het seizoen is am-
per begonnen maar de kinderen en ouders/grootouders 
zijn nu al enthousiast! Voor meer informatie over KIMT 
zie: www.kominmijntuin.com.

KIMT besteedt aandacht aan 
‘Dag van de aarde’ 

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Werkzaamheden aan het spoor
Heemstede – Van vrijdag 29 april (23.00 uur) tot maandag 
2 mei (6.00 uur) voert ProRail werkzaamheden uit aan het 
spoor. De perrons worden aangepast. Om die reden rijden er 
minder of geen treinen. De werkzaamheden kunnen zorgen 
voor geluidsoverlast bij direct omwonenden. Voor meer infor-
matie: www.prorail.nl/contact of 0800-7767245.
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“Het plattelandsaspect is er wel wat af”
Vrouwennetwerk Haarlem Heemstede 100 jaar
Heemstede- Ze heten nu 
Vrouwennetwerk, maar offi-
cieel is de naam NVVH/Vrou-
wenwerk, want de leden zijn 
maar wat trots op hun af-
komst, de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen. 
De afdeling Haarlem- Heem-
stede heeft tweehonderd le-
den die nu hun 100ste ver-
jaardag vieren in hun vaste 
honk, het EHBO-gebouw aan 
de Herenweg naast de Bavo-
kerk in Heemstede. Donder-
dagochtend werd er koffie 
gedronken in Fort Vijfhuizen 
en ondertussen smeerden 
enkele dames al 250 brood-
jes voor hun lunch. Gevolgd 
door een muziekmiddag met 
Wenen als thema. Vrijdag va-
ren vanaf de Cruquius en 
aansluitend een officieel di-
ner in het Theehuis. Zater-
dag een hofjesdag in Haar-
lem, bezoek aan de Oude 
Bavo in het centrum en het 

bloemencorso bewonderen. 
Waarmee de verjaardag echt 
gevierd is. Regelmatig is er 
uitwisseling met buitenland-
se verenigingen, zo zijn er bij 
dit jaarfeest vertegenwoor-
digers uit Frankrijk, Bad Py-
rmont en Osnabrück. In een 
gesprek met Karola Pesch 
van de Frauenverein Bad 
Pyrmont blijkt de jumela-
ge met Heemstede nog zeer 
hecht, terwijl de officiële ver-
binding is verbroken, on-
danks de pogingen van Bad 
Pyrmont, met name hun 
voorzitter Marianne Weiland 
die graag de banden weer 
aangetrokken ziet. Veel ver-
schil tussen de beide vereni-
gingen is er niet, Karola ver-
telt dat het plattelandsvrou-
wenaspect er wel wat af is, 
de meeste vrouwen sluiten 
zich aan als ze uitgewerkt 
zijn en op zoek naar ande-
re contacten en bezigheden. 

Veel uitstapjes maar graag ‘s 
avonds weer thuis, lezingen, 
tuinen bezoeken. Elisabeth 
Grol- van het Net vult aan 
dat de agenda van Heemste-
de nog ietsje voller is met el-
ke week bridge en mahjong, 
schilderen, bedrijf en musea 
bezoeken. Elke week fietsen 
of wandelen en halve of hele 
dagtochtjes maken. Lezingen  
over onderwerpen die door 
de leden aangebracht wor-
den. Maar nooit de verplich-
ting om mee te doen. In die 
honderd jaar lieten de dames 
zich ook horen in de maat-
schappij. Om de strijd aan 
te gaan tegen ondeugdelij-
ke huishoudelijke produc-
ten, richtte de NVVH in 1926 
het ‘Instituut tot Voorlichting 
bij Huishoudelijke Arbeid 
(IVHA) op. Gelijktijdig hier-
mee werd het NVVH-keur-
merk ingevoerd. Vanaf 1926 
liet de vereniging talloze pro-

Links Elisabeth Grol-van het Net en rechts Karola Pesch.

ducten testen en gaf daar 
eventueel haar keurmerk 
aan: “Goedgekeurd door de 
Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen.” In de jaren 60 
van de 20e eeuw werd het in-
stituut ondergebracht in een 
zelfstandige stichting. Hieruit 
is de Stichting Keurmerkin-

stituut Konsumentenproduk-
ten ontstaan, en in 1998 het 
Keurmerkinstituut.ck. Don-
derdagmiddag gaf Elisabeth, 
samen met Karola het start-
sein voor de feestelijkheden 
in Heemstede, wel honderd 
maar dat geef je ze niet.
Ton van den Brink 

Vrienden van Cruquius bijeen 
‘Strijd tegen het water in vele facetten’
Heemstede – Ieder jaar 
houdt de Vereniging van 
Vrienden van de Cruquius na 
hun jaarvergadering een le-
zing over een onderwerp dat 
nauw aansluit bij hun beeld 
van de industriële revolutie 
en van het Nederlandse ver-
haal over de strijd tegen het 
water. Donderdagavond be-
handelde  dr. H. Pruntel, we-
tenschappelijk onderzoe-
ker, de haast vergeten ramp 
in1916 toen een watersnood-
ramp grote delen van ons 
land trof, vooral de gebieden 
langs de kusten van de toen-
malige Zuiderzee. De ramp 
gaf de verdere aanzet tot de 
bouw van de Afsluitdijk die 
in 1932 werd voltooid. Al in 
1886 richtten enkele nota-
belen de Zuiderzeevereni-
ging op die moest onderzoe-
ken of drooglegging haalbaar 
was. Ingenieur Cornelis Lely 
ontwierp in 1891 al het eer-
ste plan voor de afsluiting en 
inpoldering van de Zuider-
zee. Op 13 en 14 januari 1916 
stak een grote storm op in 
Nederland. Vooral delen van 
Noord-Holland, Utrecht, Gel-
derland en Overijssel over-
stroomden. Zelfs Amsterdam 
werd bedreigd omdat gro-
te gebieden ten noorden van 
de hoofdstad onderliepen. 
Bij de ramp kwamen tiental-
len mensen om, op het land 
en in de zee. Met veel dia`s 
werkt Pruntel zich van de wa-
tersnood op 13 en 14 januari 
1916 naar het hedendaagse 
Haarlemmermeer. Hoe hoog 

die waterstanden waren tot 
wel drie meter boven NAP bij 
Amsterdam en  de Eemmon-
ding. De droogmaking van 
de Haarlemmermeer, 1849-
1852. De Zuiderzeewer-
ken van1918 tot 1997 waar-
in de Afsluitdijk in 1932 vol-
tooid werd. Hoe de polders 
als de Noordoostpolder, Oos-
telijk en Zuidelijk Flevoland 
en de Markerwaard aange-
legd werden. Aandacht voor 
de mensen die het nieuwe 
land gingen bewerken en de 
nieuwe bewoners die er hun 
stek moesten vinden. Ge-
schiedenis en verhalen waar-
van een Vriend van Cruquius 
geniet en nooit genoeg van 
krijgt. Veel van die geschie-
denis is terug te vinden in het 

Cruquiusmuseum, dat sinds 
1934 de strijd tegen het wa-
ter in vele facetten laat zien. 
De Vrienden van de Cruquius 
maken tal van projecten mo-
gelijk. Trots zijn ze op de gro-
te stoommachine die sinds 
2002 weer in beweging is ge-
zet. U ziet soms de balansar-
men weer bewegen. Lid wor-
den van de Vereniging van 
Vrienden van de Cruquius 
kan al vanaf 15 euro per jaar. 
Met een Vriendenpas kunt u 
dan gratis het museum in en 
heeft u 10% korting op arti-
kelen uit de museumwinkel. 

Voor informatie: 023-5285704 
en
info@museumdecruquius.nl.
Ton van den Brink 

Dr. H. Pruntel.

Laat de bijen maar komen 
naar de Overijssellaan
Heemstede – Laat nu de 
bijen maar komen naar de 
Blauwvink aan de Overijssel-
laan. De bewoners van de flat 
Blauwvink hebben sinds na-
jaar 2015 het beheer van een 
saai stukje grond voor de flat 
mogen overnemen om er een 
bloementuin van te maken. 
De gemeente vond dit plan 
goed, waarna Jessica van `t 
Sant en Ineke Overgoor over-
legden met Harry van Hoof 
van de gemeente over de in-
vulling. Het is de eerste keer 
dat een groep particulieren 
gebruikmaakt van de moge-
lijkheden van het gemeente-
lijke groenadoptiebeleid. De 
gemeente haalde het gras 
weg, plantte een stukje haag, 
Elan zorgde voor harken, be-
zems, een haspel voor de wa-
terslang en vrijdagochtend 
kon wethouder Heleen Hooij 
een fraai aangelegde bloe-
mentuin overdragen aan Jes-

sica en Ineke en aan alle be-
woners. De Heemsteedse im-
ker Pim Lemmers verleende 
zijn medewerking door advi-
sering aan de groep en het 
beschikbaar stellen van een 
bijenbloemenmengsel. Vrij-
dagochtend, de bijen slie-
pen nog, was het de Nati-
onale Inzaaidag en de Dag 
van de Aard, voor de bewo-
ners de dag om hun tuin in 
te zaaien. Woningcorpora-
tie Elan Wonen ondersteunt 
de groenadoptie door de be-
wonersgroep (huurders) met 
het beschikbaar stellen van 
een deel van het wijkbudget. 
Als extraatje, omdat ze de 
eerste zijn, had de imker Pim 
Lemmers, nog een aardig-
heidje voor de bewoners van 
Blauwvink, een echt bijenho-
tel, dat een zonnig plaatsje 
krijgt aan de flat. Laat nu de 
bijen maar komen!
Ton van den Brink
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RCH F5 kampioen!
Heemstede - Zaterdag 23 april zijn de F5-jongens van 
RCH kampioen geworden. Lang stonden ze bovenaan in 
de poule, maar de strijd was nog niet beslist. De laatste 
2 wedstrijden hadden ze namelijk verloren en dat kost-
te kostbare punten. Daarom moesten ze winnen zaterdag 
tegen Roda 23 uit Amstelveen.  Dat lukte en hoe. Met 8-1 
dropen de tegenstanders af en was de zege in de pocket. 
En toen was het tijd voor een feestje met bloemen, spee-
ches, een oorkonde en natuurlijk de kampioensfoto.

Open dag RCH groot succes
Heemstede - Wat wil je 
als RCH nog meer: prachtig 
weer, een opkomst van meer 
dan 80 kinderen en trainers, 
die een aantal spellen had-
den bedacht, waarmee de 
kinderen zich uitstekend ver-
maakten.
Alleen al de vele soorten 
voetbaloutfits zijn een ver-
ademing om naar de kijken. 
Vele Messi’s en Ronaldo’s, 
maar ook clubfans. Of het nu 
Ajax, Feyenoord, PSV, Real 
Madrid of Barcelona is waar 
je van houdt. Het kunstgras-
veld van RCH liep er vol van.
Met een kleine aanloop naar 
de SoccerFundagen in mei 
(In de meivakantie van maan-
dag 2 tot en met woensdag 
4 mei organiseert RCH elke 
dag voetbalactiviteiten voor 
jongens en meisjes van 5 tot 
en met 14 jaar) waren er al-
lerlei spelen uitgezet. In di-
verse groepen werd uiteraard 
gevoetbald, maar ook hockey 
of duovoetbal (twee kinderen 
samen in 1 grote broek).

De kinderen genoten zicht-
baar. Natuurlijk is dan ook de 
hoop gevestigd op aanmel-
dingen van nieuwe leden en 
ook daar kan RCH niet on-
tevreden over zijn; al zijn de 
aantallen nog niet definitief 
bekend. Na afloop was het 
ijsje een heerlijke koele af-
sluiting.

In de avonduurtjes had RCH 
topscheidsrechter Tom van 
Sichem op bezoek en die 
leerde de aanwezigen, waar-
onder jeugdscheidsrechters, 
de fijne kneepjes van het vak. 
Dat niet altijd de scheids-
rechter het bij het rechte eind 
heeft is begrijpelijk, want 
vaak moet er in een fractie 
van een seconde een beslis-
sing genomen worden. Dat 
zo’n beslissing van verschil-
lende factoren afhankelijk is 
maakte Tom van Sichem dui-
delijk. Soms, achteraf, moet 
er dan schuld bekend wor-
den, dat het een foute beslis-
sing is geweest.

Zeven kampioensteams bij HBC Tafeltennis
Heemstede – Zaterdag 
stond de laatste ronde van 
de voorjaarscompetitie op 
het programma. Tafeltennis-
vereniging HBC nam hier 
de laatste maanden met 10 
jeugdteams en 10 senioren-
teams aan deel.
Bij de jeugd waren er vori-
ge week al 2 teams zeker 
van de titel. Zij hadden ge-
noeg punten behaald om, 
met nog een ronde te spe-
len, het kampioenschap al te 
vieren. HBC 8 liet in hun 3e 
klasse poule de concurrentie 
met maar liefst 25(!) punten 
verschil achter zich. De spe-
lers van HBC 4 mochten zich 
ook al een ronde eerder de 
beste noemen. Zij promove-
ren hierdoor naar de hoogste 
afdelingsklasse van Noord-
Holland. Afgelopen zater-
dag was het wederom feest. 
Jeugdteam 7 had in Heerhu-
gowaard al aan 2 punten ge-
noeg om de taart aan te mo-
gen snijden. Dit werd gere-
aliseerd en ook zij werden 
hierdoor poulewinnaar in de 
3e klasse. Het vlaggenschip 
van de Heemsteedse jeugd-
afdeling, team 1, komt uit in 
de hoogste nationale klasse. 
Naast het feit dat ze zelf goed 
voor de dag moesten komen 
waren zij ook afhankelijk van 
de concurrente. Bij aanvang 
stonden zij namelijk met nog 
2 andere teams precies ge-
lijk in de stand. Ondanks dat 
HBC de zwaarste tegenstan-

der trof, behaalden zij met 
slechts 1 puntje verschil het 
kampioenschap binnen. Net 
als die van de andere HBC-
teams was dit een enorm 
knappe prestatie! Voor HBC 
5 blijft de spanning er nog 
even in zitten. Aangezien zij 
bovenaan gelijk zijn geëin-
digd met een Amsterdams 
team en ook het onderlinge 
resultaat exact gelijk is, moet 
er door de bond games en 
mogelijk punten geteld wor-
den. Het definitieve antwoord 
volgt komende week.
Ook bij de seniorenafdeling 
van HBC kon er feest ge-
vierd worden. In de 4e afde-
lingsklasse werd HBC 8 over-
tuigend de winnaar. De spe-
lers van team 3 konden ook 
mee feesten. Door hun kam-

pioenschap mogen zij het ko-
mend seizoen in de 1e klasse 
proberen. Het seizoen werd 
prachtig afgesloten door he-
renteam 1 (foto), dat uit-
kwam in de landelijke 3e di-
visie. Zij speelden een enorm 
sterk seizoen en hadden bij 
hun uitwedstrijd in Oegst-
geest genoeg aan een paar 
gewonnen wedstrijden. Dit 
lukte dan ook waardoor de 
champagne kon worden ont-
kurkt! Promotie naar de lan-
delijke 2e divisie, waar HBC 
al een aantal keren eerder op 
uitkwam, werd hierdoor veilig 
gesteld!

Alle eindstanden van de 
Heemsteedse competitie-
teams zijn te bekijken via 
www.hbctafeltennis.nl.

Zwaar gehavend HBC wint toch
Heemstede - Het is span-
nend in de 4e klasse D. HBC 
en Schoten staan in punten-
aantal gelijk. Mocht dat na 
de drie nog resterende wed-
strijden nog zo zijn dan volgt 
er een beslissingswedstrijd. 
Omdat HBC tegen het ein-
de van deze competitie een 
aantal basisspelers noodge-
dwongen moet missen wil 
men het zover niet laten ko-
men. Zelf alles winnen en 
hopen dat Schoten punten 
laat liggen. Zondag 24 april 
was DSK op bezoek op het 
HBC sportpark in Heemste-
de. DSK was zwaar geha-
vend door het gemis van ze-
ven spelers die normaal tot 
de basiself behoren. Tijdens 
de warming up viel ook Bri-
an de Jong nog uit. Hij werd 
vervangen door een 17 ja-
rige junior. DSK kwam zel-
den tot balbezit, kansen kre-
gen ze dan ook niet. Ook bij 
HBC ontbraken vier basis-
spelers. Zij legde wel een pri-
ma partij op de mat. Spelers 
wisten elkaar blind te vinden. 
De combinaties lukte uitste-
kend, zodat het best een aar-

dig schouwspel werd. Dub-
belcijfers hadden er zon-
dagmiddag zeker ingezeten, 
toch bleef de ploeg van Pe-
ter van der Waard op 5-0 ste-
ken. Nolles en Schnater kre-
gen beiden een fraaie kans. 
Nolles schoot alleen voor 
de doelman hoog over en 
Schnater vond doelman Kop-
pert op zijn weg. Het verlos-
sende eerste doelpunt kwam 
in de 34e minuut van Men-
no Grijssen. Links achter Niel 
van Hooff was tien minuten 
later aan de beurt voor de 
2-0. Voor rust werd de winst 
al veiliggesteld met een der-

de doelpunt. Na rust nam 
HBC wat gas terug, maar 
ook toen kwam DSK niet te-
rug in de wedstrijd. HBC en 
regio topscorer Ronnie Nol-
les zat niet echt in de wed-
strijd. Een toegekende straf-
schop mikte hij precies op de 
lat. Even daarvoor had hij wel 
de 4-0 binnengelopen. Pre-
cies na 90 minuten bepaalde 
Bas Aarts de eindstand. HBC 
had gedaan wat het moest 
doen. Concurrent Schoten 
won ook dus blijven de twee 
teams samen aan kop. Zon-
dag 1 mei gaat HBC op be-
zoek bij Spaarnwoude.
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Activiteiten
Donderdag 28 april Spel-
avond van fi losofi espel 
‘Nomizo’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.
Info: 023 5282472, 20.00 
uur. Met uitleg. Toegang; 
5,-. Reserveren gewenst: 
023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl

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

Zaterdag 30 april Konin-
ginnedag in café de 1ste 
Aanleg, hoek Raadhuis-
straat/Kerklaan met band 
Faem. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang gratis.

Jeugd
Dinsdag 3 mei Blader-
speurtocht olv boswachter 
Rogier. Organisatie: Kom in 
Mijn Tuin. Start: 14.00 uur 
vanaf locatie KIMT, ingang 
Groenendaalse bos tegen-
over Manpadslaan. Opga-
ve deelname:
www.kominmijntuin.com
of 023-5282651 (Mik van 
de Bor).

Muziek
Dinsdag 3 mei speelt kla-
vecinist en organist Ton 
Koopman op het Bolderor-
gel  in de Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 
20.15 uur. Entree: 15 euro. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 

Ton Koopman.

of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

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

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

Theater
Zondag 8 mei ‘Een eigen 
melodietje’ over vrouwen 
in de oorlog en het verzet, 
door Letterlievende Vereni-
ging J.J. Cremer. Speeldata 
en locaties:
3/5: (14+16u) + 4/5: (14u) 
Waalse Kerk, Begijnhof 30, 
Haarlem. 4/5: 19u. Socië-
teit Vereeniging, Zijlweg 
1, Haarlem. 6/5 (20u) Ou-
de Kerk in Spaarndam. 8/5: 
(10.30u) De Doopsgezin-
de Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem. Vrij toegang. 

AgendAAgendA

Kinderen Voorwegschool treden 
op in Bavokerk Leidsevaart
Regio - In de Bavokerk op de 
Leidsevaartweg in Haarlem 
was vrijdag 22 april een heel 
speciaal optreden van de 
klas 1-2 b van de Voorweg-
school uit Heemstede. In de 
Bavo wordt gedurende 3 da-
gen een bloemenfestival ge-
houden genaamd ‘de nieuwe 
Bavo bloeit’. 
Dit is een bloemen evene-
ment ter ere van de architec-
tuur van de Bavokerk, Inspi-
ratiebron voor dit bloemen-
evenement zijn de vele fl ora-
le motieven die architect Jos 
Cuypers (1861-1949) tijdens 
de bouw verwerkte in de ka-
thedraal. Ook de toonaange-
vende kunstenaar Jan Dib-
bets heeft zich bij zijn ont-
werpen van de nieuwe glas-
in-loodramen voor de Haar-
lemse basiliek laten inspire-
ren door bouwmeester Jos 
Cuypers.
Op dit 3 daags evenement 
hebben de kinderen een op-
treden verzorgd rondom het 
thema ‘bloemen en bloeien’. 
De Bavo had de vakleer-
kracht ‘muziek’ Joke van de 
Voorwegschool benaderd. 
Samen met juf Danielle uit 
groep 1-2b is hard gewerkt 

aan het programma voor het 
optreden. Dit programma is 
samen met de kinderen tot 
stand gekomen alsook het 
decor, kledingkeuze en de 
prachtige kartonnen bloe-
men en blaadjes.
Na 2 weken intensief oe-
fenen en verschillende try 

outs voor verschillende groe-
pen van de Voorwegschool, 
kwam alles bij elkaar tijdens 
het optreden in de Bavo. 
De kinderen waren bij aan-
komst in de kerk onder de
indruk van het bouwwerk en 

de aankleding die geheel in 
het teken van bloemen stond 
en dat leverde een prachtig 
en enthousiast optreden op. 
Tijdens het optreden werden 
liedjes gezongen en werd
gerapt met als thema ‘bloei-
ende bloemen en de len-
te’. Het omvangrijke publiek 

bestond uit ouder, verzor-
gers, opa’s en oma en bezoe-
kers van de Bavo. De voor-
jaarsvakantie kon niet mooi-
er en vrolijker beginnen voor 
de trotse kinderen en het
publiek.
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Zin in Koninginnedag?!
Heemstede - Café de 1ste 
Aanleg aan de Raadhuis-
straat houdt graag tradities 
hoog. Heeft u dat ook, moei-
te om u niet te verspreken 
rond Koningsdag en toch 
per ongeluk Koninginnedag 
zegt? De datum 30 april zit 

er nog goed in terwijl we bij 
27 april toch altijd nog even 
moeten nadenken. Om dat 
sentiment een plaatsje te ge-
ven viert Café de 1ste Aanleg 
Koninginnedag op zaterdag 
30 april. Uitgenodigd is de 
Haarlemse/Alkmaarse/Am-

sterdamse super coverband 
‘Faem’! Faem speelt knallen-
de klassiekers en spetterend 
nieuw werk. Van de Tramps 
tot Avici en Daft Punk.
Kom naar Koninginnedag in 
de 1ste Aanleg, fraai uitge-
dost in Koninklijk oranje.
Het Oranjefeest begint om 
21.00 uur is de toegang is 
gratis.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 april 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Raadhuis gesloten 
op 27 april 

i.v.m. Koningsdag 

In deze uitgave:
- Vergunningen en ontheffingen
- Oranjefranje op Koningsdag
- Geen weekmarkt op 27 april

4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op 
woensdag 4 mei allen – burgers en militairen 
– die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of 
vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar het monument 
aan de Vrijheidsdreef, waar een korte 
herdenkingsceremonie wordt gehouden. 
De gastspreker is dit jaar inwoner Ad van 
Amerongen.

Programma
De burgemeester nodigt de inwoners van 
Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 uur 
bij het monument aan de Vrijheidsdreef. Om 20.00 
uur wordt twee minuten stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis aan de gevallenen. Het programma 
van de avondherdenking staat op www.heemstede.
nl; op de avond zelf wordt een programmaboekje 
met de speeches en gedichten ter plaatse aan de 
aanwezigen uitgereikt. Voor de minder validen is 
een zitplaats beschikbaar.

Gastspreker Ad van Amerongen
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij 
de dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Ad van 
Amerongen uitgenodigd als gastspreker bij de 
ceremonie. Hij is gevraagd om een persoonlijk 
verhaal te vertellen over zijn vader die deel 
uitmaakte van een Heemsteedse verzetsgroep en 
heeft geleden onder verraad, gevangenschap en 
terugkeer. Ad van Amerongen is een betrokken 
inwoner, vooral actief op het gebied van kunst en 
cultuur, oud-raadslid en –wethouder in Heemstede.

Herdenking bij joods monument
Eerder op de avond, om 19.00 uur, vindt eveneens 
op de Vrijheidsdreef de Jom Hasjoa-herdenking 
plaats bij het joods monument, het gedenkteken 
voor de 162 joodse oorlogsslachtoffers uit 
Heemstede. Jom Hasjoa is de jaarlijkse dag voor 
de herdenking van de holocaust. Dit jaar valt 
deze dag op 4 mei. De herdenking is geïnitieerd 
door de Stichting Joods Monument Heemstede. 
Belangstellenden zijn ook voor deze ceremonie van 
harte uitgenodigd.

Overdag
Om 9.30 uur zal een delegatie van de gemeente 
samen met vertegenwoordigers van B&W van 
regiogemeenten in besloten kring (dus zonder 
pers of publiek), een krans plaatsen op de 
Eerebegraafplaats in Overveen. Tevens leggen 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
kransen bij de vier graven van Heemsteedse 
verzetshelden op de Eerebegraafplaats. Verder 
zorgt de gemeente voor een krans bij de 
gedenkplaat voor Marinus Vaumont in de Jacob van 
Campenstraat (hoek Havenstraat). 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog wilt herdenken door op 4 mei 
halfstok te vlaggen dan wordt dit door het 
gemeentebestuur bijzonder op prijs gesteld. Het 
eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot zonsondergang 
(kort na 21.00 uur).

Vrijheidsloop
Na afloop van de herdenking aan de Vrijheidsdreef 
vertrekt, inmiddels voor de tiende keer een groep 
lopers en fietsers naar Wageningen. Daar zullen zij 
rond middernacht het bevrijdingsvuur in ontvangst 
nemen en als ‘een lopend vuurtje’ naar Heemstede 
brengen. Op 5 mei rond 9.30 uur komen zij aan op 
het Raadhuisplein in Heemstede. Belangstellende 
die hen willen verwelkomen, zijn van harte 
uitgenodigd. 

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

Vrijdag 29 april
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 40, het bouwen van 

een woonhuis met kelder, wabonummer 37749, 
ontvangen 11 april 2016

- Abraham Kuyperstraat 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 37758, ontvangen 12 april 2016

- Celebesstraat 17, het vervangen van reclame, 
wabonummer 37799, ontvangen 12 april 2016

- J. Dixlaan 44, het splitsen van een woning, 
wijzigen voor- en achtergevel van een woning, 
wabonummer 37874, ontvangen 13 april 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 90, legaliseren dakterras, 

wabonummer 36518, ontvangen 24 maart 2016. 
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)
- Kerklaan 45, het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en 1e verdieping, wijzigen 
voorgevel en interne verbouwing, wabonummer 
32722, verzonden 22 april 2016

- Zandvoortselaan 73, doorbreken muur en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 35939, 
verzonden 22 april 2016

- Van der Horstlaan 66, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 35618, verzonden 22 april 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 2-6, overkapping op doorgang 

woongebouw in garage, wabonummer 28962, 
ontvangen 6 oktober 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Oranjefranje op 
Koningsdag

Heeft u iets verloren of gevonden? U kunt 
dit melden bij de gemeente (en dus niet 
meer bij de politie zoals vroeger). 
U kunt de melding digitaal doen via  
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.

Verloren en gevonden 
voorwerpen

Dit jaar geen aubade maar een feestelijke 
‘oranjefranje’ in de middag van 15.00 tot 16.00 
uur. Alle inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te heffen op 
de Koning. Voorafgaand hieraan vindt om 14.30 
uur een speciale bijeenkomst plaats voor alle 
gedecoreerden uit Heemstede waar zij door de 
burgemeester worden toegesproken.
 
Kijk voor alle informatie over het programma op 
Koningsdag op www.heemstede.nl/koningsdag

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

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag

Vergunningen en 
ontheffingen
Ventvergunning 
Op 15 april 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan Pepperminds 
Nederland BV voor het werven van klanten voor 
energiebedrijf “Qurrent”. De vergunning is verleend 
op grond van artikel 5:15 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en is geldig op de 
zaterdagen 23 april, 14 mei, 11 juni en 18 juni 2016. 

Straatartiesten
Op 15 april 2016 heeft de burgemeester besloten 
een ontheffing te verlenen aan de heren Rozhnov 
en Batalov voor het ten gehore brengen van muziek 
met een accordeon voor de percelen van Van 
Vessem aan de Zandvoortselaan 171 (op dinsdag 
of donderdag (1 dag) tussen 10.00 uur en 18.30 
uur) en Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57 (op 
iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 uur en 
18.30 uur). De ontheffing is verleend op grond van 
artikel 2:9, derde lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening en artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit

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

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
appartement Meijerslaan 414 (Westerduin) als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoner. Verzonden 20 april 2016. 
Het besluit ligt vanaf 28 april 2016 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62



Heemstede - Elke zes minuten bezoekt 
een senior de spoedeisende hulp van een 
ziekenhuis vanwege een val. In de afgelo-
pen twintig jaar is het aantal dodelijke val-
partijen door ouderen verdubbeld. Het blijkt 
dat meer dan de helft van deze ongelukken 
in en om huis plaatsvond. Jaarlijks sterven 
vijf tot zes keer zoveel senioren na een val-
partij dan dat er verkeersdoden zijn. Door-
dat steeds meer senioren langer thuis blij-
ven wonen, wordt een verdere toename van 
het aantal ernstige ongelukken verwacht. 
Om een veiliger thuissituatie voor senio-
ren en hun mantelzorger te realiseren, ont-
wikkelde Home Instead Thuisservice twee 
checklists: ‘Persoonlijke Veiligheidscheck’ 
en ‘Veiligheid Thuis’. De veiligheidschecks 
worden met iedere klant doorgenomen.
Valpartijen bij senioren veroorzaken niet 
alleen lichamelijk letsel, met verwondin-
gen, kneuzingen of breuken, maar bezor-
gen ook een psychologische shock. Daar-
op volgt een periode vol twijfels, met een 
gebrek aan zelfvertrouwen en angst om op-
nieuw te vallen. Preventie is daarom cruci-
aal om zo de 80.000 ziekenhuisbehandelin-
gen (CBS) te verminderen.

Checklists
Rondslingerende spullen, losliggende kar-
petten en niet weggewerkte snoertjes staan 
in de risico top tien. De trap, douche en toi-

let zijn de top drie van meest onveilige lo-
caties binnenshuis. Met de checklist ‘Vei-
ligheid Thuis’ wordt een kritische blik ge-
worpen op de directe woonomgeving; de 
‘Persoonlijke Veiligheidscheck’ maakt de 
kwetsbaarheid van de senior inzichtelijk. 
Zaken als gehaast bewegen, onvoldoende 
slaap of een slecht eet- of drinkpatroon zijn 
van invloed op de stabiliteit van de senior. 

Mentaal en fysiek in vorm
Met eenvoudige preventiemaatregelen wor-
den senioren geholpen om fysiek en men-
taal in vorm te blijven. Sociale contacten 
zijn daarbij essentieel om het psychologisch 
evenwicht te bewaren. Lichaamsbeweging 
en gezonde maaltijden – met voldoende ei-
witten en calcium – dragen eveneens bij 
aan de weerbaarheid van een gezonde se-
nior. Door gezond te blijven gebruikt de se-
nior ook minder van bepaalde geneesmid-
delen die de waakzaamheid kunnen ver-
minderen en daardoor evenwichtsverlies 
dreigen te veroorzaken. Iets dat vaak aan 
de basis ligt van heel valpartijen.
Om gevaarlijke situaties inzichtelijk te krij-
gen voert Home Instead Thuisservice bij ie-
dere klant een veiligheidscheck uit. Hier-
in worden alle ruimtes van het huis beke-
ken op potentiële risico’s. De checklist ‘Vei-
ligheid Thuis’ van Home Instead is gratis te 
downloaden via www.homeinstead.nl.

Home Instead Thuisservice biedt checklists ter 
preventie ernstige ongelukken bij ouderen

Op twee historische Haarlemse locaties:
Jubileumexposities van 80-jarige Wim Vellekoop 
Regio - De komende ex-
poseert Haarlems beeldend 
kunstenaar Wim Vellekoop 
op twee historische Haar-
lemse locaties, te weten De 
Waag aan het Spaarne en De 
Kloostergangen aan de Gro-
te Markt. Wim Vellekoop (wo-
nende en werkende op de 
grens van Haarlem en Heem-
stede) vindt zelf dat hij be-
slist wat te vieren heeft: al 
65 jaar (te weten vanaf zijn 
17e) lid van kunstenaarsver-
eniging KZOD en zijn aan-
staande 80e verjaardag! On-
der meer in de Waag waar 
hij -als toenmalig bestuurs-
lid- 50 jaar geleden z’n hu-
welijksreceptie hield! 

Wim Vellekoop is opgeleid 
aan de Kunstnijverheids-
school in Amsterdam (de 
voorloper van de Rietveld 
Academie) door onder meer 
Prof. Charles Roelofs. Hier-
na was hij meer dan 35 jaar 
als leraar tekenen verbonden 
aan de Bouman Academie 
te Amsterdam. Wim vestig-
de zijn naam in de zeventiger 
jaren met indrukwekkende 
materieschilderijen die bin-
nen en buiten de Haarlemse 
regio werden geëxposeerd. 
De  vele recensies over zijn 
werk gedurende de afgelo-

pen jaren bevatten een aan-
tal kernwoorden, omschrij-
vingen die steeds weer te-
rugkomen: dynamisch, be-
weging, ritme, swing, expres-
sionistisch, krachtig, span-
ningsveld en abstract. Ab-
stract is zijn werk zeker te 
noemen, titels geeft Wim dan 
ook niet aan z’n werk. Want 
licht hij toe: de kijker kan er 
zelf zijn fantasie op los la-
ten! Een echte abstract-ex-
pressionist noemt Wim zich-
zelf, daarbij baseert hij zich 
bewust op de ideeën van de 
kunsthistoricus Greenberg: 
abstracte expressieve beeld-
taal en emotioneel geladen 
verfbehandeling. Emotie in 
kleur zoals hij z’n werk zelf 
omschrijft. 
Bovenstaande typeringen 
vormden de aanleiding om in 
de Kloostergangen werk ten 
toon te stellen in combina-
tie met werk van een drietal 
collega’s die elk een aspect 
belichamen dat in het werk 
van hemzelf is terug te vin-
den: de structuur en de ar-
cheologische onderwerpen 
van de materiewerken van 
Jacintha Reijnders, het scala 
van kleuren in de etsen van 
Rob Clous en de dynamiek 
en beweging in de schilde-
rijen van Leo van Velzen. De-

Bladerspeurtocht
Heemstede - Op dinsdag 3 
mei organiseert KIMT (Kom in 
Mijn Tuin) een bladerspeur-

tocht in het Groenendaal-
se Bos. Dit is een speurtocht 
voor kinderen. Boswachter 
Rogier gaat je uitleggen waar 
je bladeren aan kunt her-
kennen. Je krijgt er ook een 
boekje over. Na afloop staat 
er wat te drinken klaar met 
wat lekkers. Aanvang is 14.00 
uur en de tocht duurt tot 
15.30 uur. Het startpunt is bij 
KIMT (ingang Groenendaalse 
bos tegenover Manpadslaan). 
Opgeven of voor meer info 
via www.kominmijntuin.com 
of 023-5282651 (Mik van de 
Bor).

ze tentoonstelling loopt t/m 
27 mei. In de Waag presen-
teert Wim zich t/m 8 mei met 
kleurrijke acrylwerken en 
kleine plastieken. Openings-
tijden: De Waag: donderdag 
tot en met zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur, De Klooster-
gangen: maandag t/m vrijdag 
08.00 – 17.00 uur. 
Zie ook www.kzod.nl en
www.facebook/kunst.zijons-
doel 

 

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’.

Weekmarkt gaat niet door op Koningsdag
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