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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.comVier genomineerden - op 8 juni de bekendmaking

Wie wint de Burgemeester David 
Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017?
Heemstede - Op 8 juni dit 
jaar wordt voor de derde keer 
de Burgemeester David Eliza 
van Lennep Erfgoedprijs uit-
gereikt. Deze prijs werd in 
2015 ingesteld door de His-
torische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. Met de-
ze prijs wil de HVHB een sti-
mulans geven aan initiatie-
ven op het gebied van cul-
tureel erfgoed in Heemstede 
en Bennebroek. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de restau-
ratie van een karakteristiek 
of beeldbepalend pand, aan 
herbestemming, al dan niet 
in combinatie met nieuw-
bouw, aan behoud of ver-
nieuwing van karakteristie-

ke beplanting of groenvoor-
zieningen of aan een bijzon-
dere publicatie op het gebied 
van cultureel erfgoed. Kort-
om: initiatieven die de kwa-
liteit van de leefomgeving en 
van het cultureel erfgoed in 
Heemstede en Bennebroek 
bevorderen. Voor meer infor-
matie over de prijs kijkt u op 
www.hv-hb.nl.

Dit jaar zijn er vier 
kandidaten:
- Omwonenden voor het 

herstel van de brug op de 
Bijweglaan in Bennebroek

- Chris Hoefsmit, Fred Icke 
en Jurriaan Hoefsmit voor 
Het Heemstede Boek

- Parochie St. Bavo voor 
herstel van de toren en 
gevel van St. Bavo aan de 
Herenweg in Heemstede

- Stadsherstel Amsterdam 
voor restauratie van het 
Wapen van Heemstede op 
het Wilhelminaplein.

De jury heeft drie projecten 
genomineerd: de brug op de 
Bijweglaan, de St. Bavo aan 
de Herenweg en het voor- 
malige Wapen van Heemste-
de aan het Wilhelminaplein. 
De winnaar van deze drie 
wordt op 8 juni bekendge-
maakt tijdens de voorjaars-
bijeenkomst van de HVHB in 
de Oude kerk op het Wilhel-

Een van de genomineerden is 
Parochie St. Bavo, voor herstel 
van de toren en gevel van St. 
Bavokerk aan de Herenweg.

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

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

Deze week in De krant!

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

minaplein en ontvangt een 
door de Heemsteedse kun-
stenares Christine van der 
Velden gemaakte penning. 
Voor de andere genomi-
neerden is er een oorkonde 
en andere stoffelijke blijken 
van waardering. Dit vanwege 
hun inzet voor behoud en 
versterking van cultureel erf-
goed in Heemstede en Ben-
nebroek.

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede - Het verstrek-
ken, door de Koning, van on-
derscheidingen aan landge-
noten vond ook dit jaar weer 
plaats. In Heemstede moch-
ten zeven inwoners woens-
dag een onderscheiding ont-
vangen in de vorm van ‘Lid 
in de Orde van Oranje-Nas-

sau’. Eén inwoner ontving de 
orde ‘Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau’. Tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op 
het raadhuis werd bij zes van 
onze inwoners de versierse-
len opgespeld door burge-
meester Heeremans. Twee 
andere inwoners ontvangen 

de onderscheiding op een 
latere datum wegens afwe-
zigheid. De Heemsteder feli-
citeert de nieuw benoemden 
van harte met hun onder-
scheiding. Elders in de krant 
leest u meer over de onder-
scheiden inwoners. 
Eric van Westerloo

Lintjesregen in Heemstede
Van links naar rechts: heren Uitendaal, Boot en Van der Wel, dan de dames Dortland en 
Piller met tussen hen in burgemeester Heeremans, aan het einde rechts de heer Baan.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 30 april, 10.00 u. 
Ontmoetingsdienst.
Algemene leiding: 
Rob en Yvonne.

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

Zondag 30 april, 10.00 u.
Trefpunt, Bennebroek: ds. 
J.E.Th. Nak-Visser, geza-
menlijke dienst. Crèche 

(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 30 april, 10.00 u.
Ds. P. Schalk 
uit Rijswijk

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 30 april, 10.00 u. 
ds. Jolien Nak.

Gezamenlijke dienst met 
Heemstede.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 30 april, 10.00 u. 
Woord- en comm. 

viering, Ps. A. Dekker 
Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 30 april, 10.00 u. 
Voorganger mevrouw 

Drs. G. van der Harst-de 
Leeuwe (Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hoewel niet echt een winkel 
mag dit Gemeentelijk Monu-
ment niet in deze serie ont-
breken. Het is het voorma-
lige post- en telegraafkan-
toor en omvat Raadhuis-
straat 22A en 24A op de hoek 
van de Postlaan. Het kantoor 
werd in 1921 ontworpen door 
J.Th.J. Cuypers (ook ontwer-
per van het raadhuis) en zijn 
zoon Pierre. In 1921 was er 
een nieuw post- en telegraaf-
kantoor nodig omdat de ge-
meente uitbreidde en omdat 
er nieuwe technieken voor 
telefooncentrales ontwikkeld 
waren. Kort voor de Tweede 
Wereldoorlog werd het post-
kantoor door de gemeente 
aan het Rijk verkocht, maar 
de telefooncentrale bleef hier 
gevestigd. De tram die ooit 
door Heemstede reed, had 
een halte voor de deur. De 

Hoewel niet echt een winkel 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (12)
toenfoto van het Noord-Hol-
lands Archief van 1925 laat 
o.a. de tramrails zien.
De uitbouw aan de voorgevel 
bevat de entree en een ves-
tibule. Op deze uitbouw be-
vindt zich een terras. In het 
midden van de gevel zit een 
brievenbus, gemaakt van rijk 
gedecoreerd rood aardewerk. 
Kenmerkend is ook de bre-
de betonnen rand onder het 
dak. In 1941 is het postkan-
toor van de Raadhuisstraat 
overgebracht naar een hou-
ten noodgebouwtje aan de 
Binnenweg. Architect Dick 
Greiner heeft in 1955 voor 
het adres Binnenweg 160 
een ontwerp gemaakt. De 
eerste paal ging pas in juni 
1958 in de grond. In septem-
ber van het jaar daarop kon 
het postkantoor in gebruik 
worden genomen. Raadhuis-

straat 22a/24a is nog lang in 
gebruik geweest bij KPN als 
telefooncentrale. Hoewel veel 
originele elementen buiten 
en binnen zijn verdwenen is 
het nog steeds een beeldbe-
palend element in ons cen-
trum. Sinds 2015 wordt er 
hard gewerkt aan het appar-
tementencomplex ‘De Poste-
rij’, met appartementen in het 
pand en een deel op het voor-
malige speelpleintje erachter. 
Het zou mooi zijn als de ka-
rakteristieke klok van toen 
weer terugkomt op de gevel. 
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 18 april 2017 en 

laat de huidige bouwactivitei-
ten zien. 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).
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Eén van de meest voorkomende rede-
nen voor afstand doen van katten is on-
zindelijkheid. Dit kan diverse oorzaken 
hebben. Belangrijk is om uit te sluiten 
dat er een medisch probleem is zoals 
een blaasontsteking door een bacterie, 
blaasgruis of een blaassteen. Soms kun-
nen katten hierdoor hun urine niet meer 
ophouden. Ook kunnen katten de bak 
gaan associëren met pijn bij het plassen. 
Ze zoeken dan liever ander plekje. Uri-
ne-onderzoek bij de dierenarts kan uit-
sluitsel geven over een bacterie of blaas-
gruis. Dit is te behandelen met antibioti-
ca of dieetvoer. Ook door een blaassteen 

kan een kat onzindelijk worden, een röntgenfoto kan dan uitsluitsel geven. 
Blaasontsteking kan ook door stress komen. Zijn er onlangs veranderingen 
geweest in de omgeving van de kat? Bijvoorbeeld een nieuwe kat of hond 

in huis, een verhuizing, de geboorte van een baby. Zelfs ver-
andering van het interieur kan stress bij uw kat veroorzaken. 
Maar ook nieuwe buren (met een kat of hond). Dan de katten-
bak. Katten houden, net als wij, van een schoon toilet, bij voor-
keur zonder kap omdat de geur daar veel langer in blijft hangen. Zet de bak 
op een rustige plaats en gebruik het soort kattenbakvulling dat uw dier ge-
wend is. Ook kunnen oudere katten moeite krijgen om in een (te) hoge bak 
te stappen. Misschien is uw oudje daardoor ‘opeens’ niet meer zindelijk. 

Bij onzindelijkheid als reden voor afstand doen vragen wij de eigenaren al-
tijd om eerst medische oorzaken uit te sluiten voordat de kat naar het asiel 
kan komen. Regelmatig is het verklaarbaar waarom de kat niet meer op de 
bak plast, of is er sprake van een blaasontsteking of blaasgruis. We hopen 
dat deze informatie kan helpen om een aantal katten per jaar gewoon bij 
hun eigenaar te laten blijven in plaats van in het asiel. 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag 
11.00-16.00 uur, dan ook telefonisch bereikbaar.

Onzindelijkheid bij katten

Heemstede – Jonge men-
sen zijn wel degelijk bereid 
om hun talenten en vaardig-
heden in te zetten voor de 
maatschappij. Iets doen voor 
een ander zonder ervoor be-
taald te worden is niet al-
leen voor volwassenen, maar 
ook voor jongeren. De wereld 
wacht niet, dus waarom zou-
den zij?

Bas Randsdorp (23), Job 
Schrama (26) en Oscar Cnos-
sen (21) zijn vrijwilliger bij de 
Heemsteedse reddingsbriga-
de (HRB).
Waar de zwemlessen met het 
A-diploma ophouden, gaat 
de reddingsbrigade verder. 
Belangrijkste doelstelling van 
de Nederlandse Reddings-
brigade is om verdrinkings-
ongevallen te voorkomen. 
Verdieping van de zwemsla-
gen leren de kinderen hoe 

ze zichzelf en hun vriendjes 
kunnen redden en hoe va-
rend redden gaat. Wie een-
maal de smaak te pakken 
heeft kan deelnemen aan de 
conditietraining en aan on-
derwaterhockey. 
Bas, Job en Oscar zijn al-
le drie zo begonnen, aan de 
hand van vader of moeder 
om daarna zelf als begelei-
der/instructeur hun steen-
tje bij te dragen aan de vei-
ligheid en het welzijn van 
een nieuwe lichting kinde-
ren. Ze vinden het niet al-
leen belangrijk, maar ook erg 
leuk. Volgens Job is de HRB 
namelijk een gezellige club 
waar je niet alleen goed leert 
omgaan met water, maar die 
tevens diverse evenemen-
ten en activiteiten organi-
seert. Voor Bas, Job en Oscar 
is het de gewoonste zaak van 
de wereld dat ze een bijdrage 

Jong en vrijwilliger

“Je voedt elkaar 
eigenlijk een beetje op”

leveren aan het clubgevoel. 
Bas: “Wij zijn toch al vaak in 
het zwembad te vinden, voor 
de onderwaterhockeywed-
strijden bijvoorbeeld, dan 
kan je ook wat eerder komen 
om zo je kennis over te dra-
gen.” Onderwaterhockey, wat 
moeten we ons daarbij voor-
stellen? “Het klinkt inderdaad 
niet erg als een doorsnee 
sport”, legt Bas uit, “maar on-
derwaterhockey is een sport 
die steeds populairder wordt. 
Je speelt het spel op de bo-
dem van het zwembad op cir-
ca 2 meter diepte, met twee 
teams tegenover elkaar. Ie-
dere speler draagt de ba-
sisuitrusting: zwemvinnen, 
duikbril en snorkel. Daar-
bij moet je aan de speel-
hand ter bescherming een 
handschoen dragen. De be-
doeling is om de puck in de 
doelbak van de tegenstander 

Heemstede – Vorige week 
woensdag stond Verpleeg-
huis en Woonzorgcentrum 
Bosbeek in teken van de jaar-
lijkse Fancy Fair. Wie de uit-
gebreide ‘markt’ bezocht kon 
zich voorstellen dat er heel 
wat voorbereiding aan voor-
af is gegaan door vele vrijwil-
lige handen. Elk jaar zullen 
bewoners naar dit ‘feestje’ 
uitkijken want de Fancy Fair 
trekt natuurlijk ook bezoek 
van buiten het ‘huis’. Boven-
dien… de talloze stands met 

een uitgebreid assortiment 
aan artikelen zijn de moei-
te waard om even goed be-
keken en bewonderd te wor-
den. 
Naast ‘tweedehands goed’ 
ook veel zelfgemaakte am-
bacht, kunstuitingen en ver-
geet de lekkernijen niet zo-
als een lekkere haring. Ge-
noten werd er woensdag vol-
op. De opbrengst van de Fan-
cy Fair komt voor een groot 
deel ten goede aan een goed 
doel en dit jaar is dat Nice 2 

be Nice 4 Gambia, een stich-
ting die goed werk verricht 
voor noodlijdende gezin-
nen in het Noord-Afrikaan-

se land. Naast de uitgebrei-
de markt konden bezoekers 
meedoen aan het Rad van 
Fortuin en je kon daarnaast 

deelnemen aan een rondlei-
ding in het grote wooncen-
trum aan de rand van wan-
delbos Groenendaal. 

Fancy Fair brengt gezelligheid 
in Huize Bosbeek

te krijgen. Bij het begin van 
het spel wordt de puck in het 
midden gelegd. Daarna star-
ten de beide teams, waarbij 
iedereen onder water duikt 
om de puck te bemachtigen. 
Met de stick duw of schiet 
je de puck vooruit. Samen-
werking is belangrijk, want 
je moet tussendoor wel naar 
boven om adem te halen. Er 
zijn 4 niveaus in de landelij-
ke competitie en ons eerste 
team speelt dit seizoen in de 
hoogste klasse.”
Waarom zou je tijd en ener-
gie stoppen in het vrijwilli-
gerswerk? Oscar weet ze-

ker dat het je ook iets ople-
vert: “Je merkt de waardering 
van de kinderen, ze kunnen 
lekker dollen, omdat we zelf 
ook jong zijn. Vooral tijdens 
de jeugd- en kinderkampen 
zien we de volgende groep-
jes al ontstaan die het straks 
van ons overnemen. Ik ben 
er zelf door Job bijgetrokken 
toen ik veertien was om sa-
men met hem les te geven. Je 
voedt elkaar zo eigenlijk een 
beetje op.”
Informatie: www.heemsteed-
sereddingsbrigade.nl.

Mirjam Goossens
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Bieden vanaf 5 euro op gesloten pakketten
‘Storage Wars’ bij The Vintage Store

Heemstede - Op zondag 30 
april vindt er weer een ‘Stora-
ge Wars’ veiling plaats bij bij 
The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg 37a. Tijdens de 
veiling worden onder meer 
dichte postpakketten geveild. 
Er kan worden geboden op 
open en gesloten pakketten.
Een gedeelte van de te vei-
len pakketten zijn dus open, 
maar het grootste gedeelte is 
nog dicht. Het kan gaan om 
pakketten met mobiele tele-

foons, drones of andere gad-
gets. Klanten bieden vanaf 
vijf euro op een pakket en el-
ke bieding gaat met één eu-
ro omhoog. Daar komt alleen 
nog maar één euro boven-
op aan veilingkosten. De te 
veilen goederen zijn afkom-
stig van de grote internatio-
nale postpakket bezorgdien-
sten. Door verschillende re-
denen komen deze pakket-
ten vrij en mogen deze bij 
TVS geveild worden. De vei-

ling duurt van 13.00 tot 15.00 
uur. Niets weten te scoren op 
Koningsdag? Sla dan op de 
30ste alsnog je slag. Het con-
cept van bieden vanaf 5,- eu-
ro op dichte postpakketten 
verovert op dit moment heel 
Nederland. Dit unieke vei-
ling concept is echter ‘gebo-
ren’ aan de Cruquiusweg in 
Heemstede. Daar mag TVS 
best trots op zijn!
Info: 023-7600477 of:
info@thevintagestore.eu.

Meubeloutlet TVS aan de Cruquiusweg
Heemstede - The Vintage 
Store is een winkel waar een 
enorme verscheidenheid aan 
spullen te koop zijn. Deze 
spullen worden aangeboden 
n een 3000 m2 grote winkel. 
Nog niet zolang geleden is 
TVS uitgeroepen tot één van 
de beste ‘recycle stores’ van 
Nederland. En dat word je 
natuurlijk niet zomaar. Door-
dat The Vintage Store veel-
al spullen aanbiedt die door 
verschillende grote Neder-
landse leveranciers wor-
den aangeleverd, ontstijgt 
zij het niveau van oud twee-
dehands; TVS biedt kwalita-
tief hoogwaardige artikelen 
aan tegen zeer aantrekkelij-

ke prijzen. De meubels die op 
1000 m2 worden gepresen-
teerd zijn hier een mooi voor-
beeld van. Naast de inbreng 
van in perfecte staat verke-
rende tweedehands meubels, 
bestaat het assortiment voor-
al uit nieuwe meubels van 
grote leveranciers.
Het zijn meubels van een 
hoogwaardige kwaliteit maar 
met een klein smetje.
Dat kan een showmodel 
meubel zijn geweest, banken 
waarvan er nog maar een 
stuk aanwezig is of meubels 
met lichte schade.
Hierdoor kunnen ze niet 
meer op de meubelboule-
vards worden verkocht, maar 

ze kunnen nog járen mee.
De meubels zijn meest hele-
maal van deze tijd en trendy.
Neem de meubels gemaakt 
van Scrapwood of banken 
van bekende Nederlandse 
designmerken.
Allemaal te vinden aan de 
Cruquiusweg (naast ‘Probin 
van Zuylen’).
Bent u op zoek naar tren-
dy meubels van een kwalita-
tief hoog niveau tegen zeer 
betaalbare (reycle) prijzen? 
Kom dan eens naar The Vin-
tage Store aan de Cruquius-
weg en u zult versteld staan.
Zeven dagen in de week 
geopend, een begrip in de 
regio.

Bookstoreday bij boekhandel Blokker
Schrijver Paul van Loon én Dolfje
Weerwolfje bij Boekhandel Blokker
Heemstede - In heel Neder-
land zijn er op Bookstoreday, 
en dat is zaterdag 29 april, al-
lerlei activiteiten in de boek-
handels. Ook bij Blokker in 
Heemstede! Blokker heeft een 
pracht programma, koopjes, 
exclusieve uitgaven, schrij-
vers, proeverijen en… Paul 
van Loon te gast. Op 29 april 
wordt Independent Bookstore 
Day gevierd. Een boekwinkel 
is meer dan een winkel. In de 
boekwinkel vindt u inspiratie, 
raken we ontroerd… We le-
zen, kijken, vergapen ons er. 
In een boekwinkel word je 
verbeelding aangesproken. 
Daarom kun je die dag spe-
ciale uitgaven kopen, in ge-
limiteerde oplages en vin-
den er bijzondere optredens 
plaats. Op www.bookstore-
day.nl is algemene informatie 
te vinden over deze dag. Het 
programma bij Blokker start 
om 10.30 uur met Annemarie 
van der Eem, die voorleest uit 
'Ik wil een leeuw’, haar prach-
tige prentenboek. Van 11.00 
tot 13.00 uur signeert Jeroen 
Windmeijer 'Het Pauluslaby-
rint’. Jeroen Windmeijer is de 
Dan Brown van de Lage Lan-
den. Het Pauluslabyrint is een 
spannende thriller die zich 
afspeelt in een ondergrond-
se tunnel in Leiden. Fenome-
naal! Van 12.30 tot 14.00 uur 
kunt u kennismaken met Bas 
Robben die vertelt over: Zuur 
- Proeven en smaken. Bas 
Robben hoort tot de nieuwe 
generatie culinaire schrijvers 
en is wars van snel, makke-
lijk, goedkoop. Hij neemt u 
mee in zijn nieuwe boek Zuur, 
winnaar van de Gouden Gar-
de Publieksprijs 2016. Zuur 
is niet alleen qua smaak in-
teressant, maar ook zeker als 
bereiding. Bas geeft hierover 
praktische tips en er zijn na-

tuurlijk hapjes om te proeven! 
Van 13.00 tot 14.30 uur komt 
Paul van Loon en hij signeert 
zijn Dolfje Weerwolfje boe-
ken en wie weet speelt hij gi-
taar en zingt hij. In elk ge-
val is Dolfje zelf ook aanwe-
zig. Dan, van 15.30 tot 16.00 
uur vertelt Sidney Vollmer 
over On/Off. De mediaweten-
schapper verhaalt over zijn 
worsteling met alle digitale 
verlokkingen. Dan nog aan-
dacht voor de rest van het 
programma: 
09.30 - 13.00 uur: 15% Kor-
ting op Engelstalige pockets; 
09.30 - 17.30 uur: Blind date 
met een boek! Elk uur geeft 
Blokker 20 boeken cadeau!
10.00 - 12.00 uur: Taartje 
proeven van Els en Andrea 
10.00 - 16.30 uur: Chateau-
briand serveert vanaf de bar-
becue 
10.00 - 16.00 uur Pitch je fa-
voriete boek
13.00 - 17.30 uur: 15% Korting 
op Lonely Planet reisgidsen. 

Let u ook op dat de speciale 
uitgave van Eleanor Catton - 
Al wat schittert voor 5 euro te 
koop is, ook exclusieve Book-

store day uitgaven aanwezig 
en gesigneerde bookstore-
day uitgaven. (Voor alle uitga-
ven geldt 'Zolang de voorraad 
strekt’). Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Iedereen is van harte 
welkom. Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl

Paul van Loon

Heemstede - Dementie 
is een hersenaandoening 
waarbij je langzaam maar ze-
ker geheel afhankelijk wordt 
van de zorg van anderen. De 
meest bekende vorm is de 
ziekte van Alzheimer. In Ne-
derland lijden ruim 250.000 
mensen aan dementie. Ge-
lukkig kunnen de meeste de-
menterenden thuis wonen, 
maar voor partners en kin-
deren is het vaak een zwa-
re last. Niet alleen omdat het 
gedrag van de dementerende 
verandert en lastig kan zijn, 
ook omdat je als mantelzor-
ger je partner, vader of moe-
der langzaamaan verliest en 
schuldgevoelens kunnen op-
spelen. 

Alzheimer kan niet worden 
genezen en dat is een na-
re boodschap. Er zijn prakti-
sche oplossingen voor thuis. 
Meestal is het mogelijk om 
op waardige en respectvolle 
wijze met moeilijk gedrag om 
te gaan, om de dementeren-
de actief te houden en te be-
trekken bij alledaagse activi-
teiten en om thuis een veilige 

omgeving te creëren. Anders 
omgaan met dementie. Me-
dewerkers van Home Instead 
Thuiszorg zien dagelijks hoe 
hoog de nood kan zijn. Om 
deze redenen heeft Home 
Instead de cursus ‘Omgaan 
met Dementie’ ontwikkeld. 
In 2 bijeenkomsten van 2,5 
uur komt onder meer aan 
bod wat dementie precies 
is, hoe je om kunt gaan met 
gedragsveranderingen van 
de persoon die aan demen-
tie lijdt. Hoe je hem of haar 
kunt betrekken bij alledaag-
se activiteiten. Home Instead 
biedt deze cursus koste-
loos voor mantelzorgers aan. 
Deel 1 van deze cursus vindt 
plaats op donderdag 11 mei 
van 18.30 tot 21.00 uur en op 
donderdag 18 mei is deel 2, 
van 18.30 tot 21.00 uur. Lo-
catie: Home Instead Thuis-
service Zuid-Kennemerland, 
Cruquiusweg 1, Heemstede. 

U kunt zich aanmelden via 
info@homeinstead.nl of 023-
8200392. Website: www. 
homeinstead/zuid-kenne-
merland.nl

Uitnodiging cursus 
‘Omgaan met Dementie’ 
voor mantelzorgers
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15 april overleed op bijna 
93-jarige leeftijd mevrouw Eli-
sabeth Catharina Maria Vis-
ser, algemeen bekend als Lies 
Visser. Enkele herinneringen 
aan een actieve vrouw die 
voor veel plaatsgenoten een 
bekende verschijning was. 
Mij is bijgebleven dat de eer-
ste personen die zich in 1972 
bij mij in de bibliotheek kwa-
men voorstellen Coby Rie-
mersma en Lies Visser waren. 
Allebei bewoonsters van de 
Blekersvaartweg. Zij maakten 
me bij die gelegenheid duide-
lijk dat afbraak van het indu-
strieel erfgoed langs de Ble-
kersvaartweg voorkomen zou 
moeten worden.

Blekersverleden 
Lies Visser werd geboren uit 
een familie van blekers, oor-
spronkelijk afkomstig uit het 
Limburgse Weert die zich be-
gin 18de eeuw in de omge-
ving van Haarlem (Benne-
broek, Heemstede, Crayenest) 
vestigden. In de beroerde oor-
logsomstandighedenkwam 
in 1942 aan een familietradi-
tie van zo’n twee eeuwen een 
definitief einde. Als zesde ge-
neratie werd Lies in 1924 ge-
boren in het historische huis, 
genaamd ‘Adriaen Pauw’. 

Lies Visser bezocht de nabij-
gelegen Sint Antoniusschool 
van de zusters Francisca-
nessen. De nonnen zorgden 
voor discipline; op een foto 
uit 1931 met Lies en 30 ande-
re meisjes van de eerste klas 
onder leiding van zuster Ma-
ria Petra zijn de kinderen met 
de handen op de rug gefoto-
grafeerd. Zij volgde een op-
leiding als doktersassistente 
en kinderverzorging en heeft 
ten slotte een kwarteeuw ge-
werkt in de verzorgingshui-
zen Kennemerduin en Kenne-
meroord. Haar vrije tijd spen-
deerde zij belangeloos ten 
voordele van diverse groepe-
ringen in het maatschappelijk 
leven als jeugdbegeleiding 
van gehandicapte kinderen 
en via werkzaamheden in een 

Palestijns vluchtelingenkamp 
in Libanon. Een groot aan-
tal jaren maakte zij zich ver-
dienstelijk als leidster (akela) 
van scoutinggroep ‘de Heem-
steedse Trekkers’. Tot de af-
braak van de koepel als ‘Hor-
dehol’ op Groenendaal bewa-
ren nog nu-senioren herin-
neringen aan hun welpentijd. 
Na opheffing schonk zij het 
archief van de padvinders-
groep (1946-1996) aan de bi-
bliotheek (tegenwoordig in 
het Noord-Hollands Archief) 
en een resterend geldbedrag 
aan de historische vereniging. 

Voor haar vele verdiensten 
ontving zij in 1986 een Ko-
ninklijke onderscheiding uit-
gereikt door burgemeester 
van den Bosch. Verder heeft 
Lies Visser zich gedurende 
liefst 27 jaar nuttig gemaakt 
binnen de Stichting Natio-
nale Feestdagen Heemste-
de, waarvoor zij 17 mei 2007 
uit handen van burgemeester 
T.van der Stroom-van Ewijk de 
bronzen erepenning van de 
gemeente Heemstede kreeg 
uitgereikt. De Historische Ver-
eniging Heemstede Benne-
broek had tevens haar speci-
ale interesse. Zij maakte deel 
uit van de commissie Karak-
terbehoud en in 1974 is in sa-
menwerking met Coby Rie-
mersma een drukbezochte 
tentoonstelling gewijd aan de 
wasserijgeschiedenis in ate-
lier-galerie De Bleeker van 
Willem Snitker. Een emaillen 
bord werd geschonken aan 
de VOHB/HVHB evenals een 
mangel die bij gebrek aan een 
geschikte ruimte is doorgege-
ven aan museum De Zwarte 
Tulp te Lisse. 

Jaarlijks ontving ik rond 
Nieuwjaar een fraaie kaart 
met foto van een Heemsteeds 
monument of natuurgezicht, 
waaraan enkele jaren gele-
den een einde kwam toen ge-
zondheid haar in de steek liet 
en zij nu zelf verzorging nodig 
had en vond in woonzorgcen-
trum Bosbeek.

Blekersvaart-activiste
Haar emotionele betrokken-
heid lag bij de Blekersvaart en 
omgeving. Leidraad van alle 
handelen was een uitspraak 
van de Romeinse schrijver 
Horatius ‘Een volk dat leeft, 
eert zijn verleden’. Van 1979 
tot 1984 was zij secretaris van 
een bewonersgroep Blekers-
vaartkwartier en in die peri-
ode volgden talrijke (vergeef-
se) bezwaren tegen wijziging 
van het bestemmingsplan 
Daarbij zijn behalve de appel-
vink en boomklever zelfs de 
amfibieën in het volkstuinen-
gebied zoals kikkers, padden 
en salamanders in de strijd 
tot behoud van de ruige flo-
ra en fauna geworpen. Het 
streven naar een beschermd 
dorpsgezicht naast behoud 
van de vroegere bleekvelden 
als natuurgebied vond ech-
ter geen weerklank. Opeen-
volgend zijn ook alle fabrieks-
schoorstenen, die lange tijd 
het gezicht bepaalden, ge-
sloopt. Een doorslaggevend 
argument voor alle raadsfrac-
ties om het bestemmings-
plan voor een nieuw te bou-
wen woonwijk met 400 huizen 
te wijzigen was het aantal wo-
ningzoekenden dat eind 1983 
ongeveer 1300 bedroeg. Wel-
iswaar is de beeldbepalende 
Blekersvaart niet gedempt en 
bleven het eeuwenoude bak-
kershuisje en het spekhok van 
Beelen behouden. Een aan-
denken aan het wasserijverle-
den is dat enkele nieuwe stra-
ten in de nieuwe wijk een ver-
wijzing zijn naar de lokale ge-
schiedenis: Van der Horst, Van 
der Weiden, Beelen, Wasserij 
Anna en verder drie plaatsge-
noten: kinderboekenschrijver 
Dick Laan, letterkundige God-
fried Bomans en tekenaar-il-
lustrator Jan Wiegman. De 
herinnering blijft aan een be-
trokken vrouw die op 21 april 
haar laatste rustplaats heeft 
gekregen op het r.k.kerkhof 
van de Heilige Bavo aan de 
Herenweg. 

Hans Krol

Links op de foto mw. Visser.

 IN MEMORIAM Lies Visser

Wereldwinkel Heemstede
Bedankt trouwe 
vrijwilligers
Heemstede - Zaterdag 22 
april was een bijzondere dag 
voor de Wereldwinkel aan de 
Raadhuisstraat. De winkel 
was versierd met slingers en 
bloemen. Een speciaal mo-
ment voor klanten en vrijwil-
ligers omdat twee van hun 
trouwe medewerkers en vas-
te gezichten van de vrijdag- 
en zaterdagmiddag afscheid 
namen. Elly Kamp en Joop 
van Malta, ruim 30 en 20 jaar 
actief in de winkel werkten 
hun laatste middag. En dat 
kon natuurlijk niet ongezien 
voorbij gaan. De Wereldwin-
kel in Heemstede bestaat al 
sinds 1978 en heel veel men-
sen hebben zich hier al be-
langeloos voor ingezet. Sinds 
1985 is de Wereldwinkel ge-
vestigd aan de Raadhuis-
straat 29. Kort daarna meldde 
Elly zich als vrijwilligster en 
verzorgde de verkoop op de 
zaterdagmiddag. Joop werd 
vrijwilligster in Heemstede 
nadat de winkel in Haarlem 
een franchisezaak werd (in-
middels Waar-winkel). Sa-
men verzorgden zij jaren-
lang de inkoop van food en 
de contacten met de kerken, 
voor de verkoop van fair-
trade producten na de kerk-
diensten. De 2 trouwe vrijwil-
ligsters zullen zeker gemist 
worden. Des te hoopvoller is 
het om op de afscheidsmid-
dag naast oudgedienden ook 
nieuwe vrijwilligsters te zien. 
Het stokje wordt weer door-
gegeven. Een afscheidsmid-
dag die ook gelijk kennis-

makingsmiddag werd. We-
reldwinkel Heemstede is al-
tijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigsters die bereid zijn 
om een ochtend of middag 
mee te helpen. De wereld-
winkel heeft een zeer actie-
ve inkoopgroep zowel op het 
gebied van de fairtrade le-
vensmiddelen als op het ge-
bied van fairtrade cadeauar-
tikelen. Met name op het ge-
bied van originele cadeaus 
heeft de winkel een goe-
de naam opgebouwd. Voor 
veel inwoners van Heemste-
de en omgeving is Wereld-
winkel Heemstede de eerste 
stop om een cadeau te zoe-
ken. Meestal met positief re-
sultaat. Naast tevreden klan-
ten werken de vrijwilligers 
voor de producenten in Afri-
ka, Azië en Midden-Amerika, 
om hen te helpen een mens-
waardig bestaan op te bou-
wen. Zij ontvangen een eer-
lijke prijs voor hun producten 
zodat kinderen naar school 
kunnen en medische hulp 
betaald kan worden. Produ-
centen verdienen zelf de ver-
beteringen aan water- en 
energievoorzieningen. Joop 
en Elly hebben daar een flin-
ke steen aan bijgedragen! 

Wilt u dat ook? Meldt u dan 
aan als vrijwilliger bij We-
reldwinkel Heemstede Raad-
huisstraat 29, open van dins-
dag t/m zaterdag. Info: www. 
wereldwinkelheemstede.nl

Elly en Joop

Heemstede - Woensdag 3 
mei draait in De Luifel bij WIJ 
Heemstede een romantische 
komedie. De film handelt over 
een Joodse familie die woont 
in de Bronx in New York, in de 
jaren 30. Een van de familie-
leden besluit naar Hollywood 
te gaan in de hoop een baan 

te vinden in de filmindustrie. 
Wanneer hij verliefd wordt laat 
hij zich meeslepen in de zoge-
naamde café society, de leven-
dige kunstenaars scene. Lo-
catie: Herenweg 96, Heemste-
de, om 20.00 uur, entree is €7. 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of (023)5483828.

Romantische komedie





Een bijzonder EHBO-diploma uitgereikt
Heemstede – Dat een be-
perking je niet hoeft te beper-
ken bewees Dominieke Bos 
die, bijna blind, haar EHBO-
diploma behaalde. Voor de in-
structeur van de Heemsteed-
se EHBO, Casper van Gastel, 
was dit een nieuwe ervaring. 
Bij haar aanmelding heeft 
Casper zich uitgebreid laten 
voorlichten en kon de visueel 
gehandicapte Dominieke Bos 
de lessen in september 2016 
gaan volgen. Iedere week 
trouw met haar blindenge-
leidehond en vooral met haar 
vrolijke en inspirerende ka-

rakter werd Dominieke een 
van de betere cursisten. Haar 
enige ‘extraatje’ was een ge-
sproken boek dat Casper voor 
haar had geregeld. Na een 
cursusperiode van 4 maan-
den waren de cursisten he-
lemaal klaar voor het EHBO-
examen. Op donderdag 20 
april konden de cursisten in 
de Crayenesterschool aan de 
examinatoren, mevrouw R.M. 
Arbouw-Wilkens en de heer 
A.J.W. Aalders, laten zien 
wat zij allemaal geleerd had-
den van hun Instructeur Ca-
sper. Negen van de tien cur-

sisten Vincent, Milou, Le-
ontien, Marijke, Janna, Gijs, 
Marjolein, Dominieke, en Re-
né voldeden aan alle eisen en 
zijn nu in het trotse bezit van 
het Oranje Kruis EHBO-diplo-
ma. Zij hebben geleerd wat te 
doen bij een ongeluk en wat 
misschien nog belangrijker 
is, wat niet te doen. Ze heb-
ben geleerd aan te pakken 
en niet in paniek te raken.  
Voor informatie: http://www. 
ehboheemstede.nl of email: 
karlagroen@planet.nl.

Ton van den Brink     

Heemstede - In 5 bijeen-
komsten, te beginnen op 
woensdag 3 mei (11.15–12.15 
uur ) kunt u Pilates proberen. 
Pilates is een oefenmethode 
voor het gehele lichaam. Al-
le spierversterkende oefe-
ningen worden opgebouwd 
vanuit ‘het centrum van het 
lichaam’. Door de persoonlij-
ke manier van lesgeven kunt 

u op ieder niveau instromen 
en zult u vele vergeten spie-
ren weer voelen. Het resul-
teert in een krachtig, soepel 
lichaam. 
Beweegmix: Pilates begin-
ners wordt gegeven in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven via www.
wijheemstede.nl of: 023-
5483828.

Beweegmix: Pilates beginners

Regio - Woensdag 10 mei 
organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland een fietsexcursie 
nachtegalenzang langs het 
Visserspad in het Nationaal 
park Zuid-Kennemerland. De 
duinen van Zuid-Kennemer-
land staan bekend om hun 
grote aantallen nachtega-
len. Vooral ´s morgens en ´s 
avonds zijn ze goed te horen. 
Van begin april tot half ju-
li kun je de welluidende zang  
tot in de verre omtrek beluis-
teren. Deelnemers aan deze 
excursie hebben 100% kans 
om de nachtegaal te horen 
en misschien ook te zien. Vol-
gens velen is de nachtegaal 
de mooist zingende broed-
vogel van Nederland. Komt 

dat horen en zien! Verzame-
len om 19.30 uur bij Kraantje 
Lek, Overveen. Kijker meene-
men. Reserveren/aanmelden 
via www.np-zuidkennemer-
land.nl. Meer informatie bij 
Ok Overbeek, 06-31305324.

Nachtegalen langs 
het Visserspad

Regio - Achtentwintig vrij-
willigers met ervaring tot wel 
35 jaar zijn door de Stich-
ting Unie Van Vrijwilligers 
Haarlem e.o. (UVV) op 20 
april jl. in het zonnetje gezet. 
Met een toespraak en bloe-
men stonden de jubilaris-
sen centraal tijdens de jaar-
bijeenkomst 2017. De vrijwil-
ligers hebben zich jarenlang 
met enthousiasme ingezet 
voor de UVV-projecten. Ta-
feltje Dekje, Bibliotheek aan 
Huis Haarlem en het Spaar-

ne Gasthuis locaties Haar-
lem Noord/Zuid en Hoofd-
dorp. Tevens nam deze mid-
dag drs. Lida Veen afscheid 
als voorzitter van UVV Haar-
lem e.o. en werd de nieuwe 
voorzitter, Lex Knip, officieel 
voorgesteld. 

Over de Stichting 
UVV Haarlem e.o.
De Stichting Unie Van Vrij-
willigers Haarlem e.o. (UVV) 
biedt op uiteenlopende ter-
reinen een essentiële bijdra-

ge in de samenleving in de 
regio Zuid-Kennemerland. 
Ruim 450 UVV-vrijwilligers 
zetten zich in voor de kwets-
bare medemens en bieden 
ondersteuning op het gebied 
van zorg en welzijn, zoals Ta-
feltje Dekje, Bibliotheek aan 
Huis en in het Spaarne Gast-
huis. UVV Haarlem e.o. is als 
zelfstandige organisatie aan-
gesloten bij UVV Nederland. 
Meer informatie is beschik-
baar op http://www.uvvhaar-
lem.nl

Stichting Unie Van Vrijwilligers 
eert haar jubilarissen

Heemstede - Het laat-
ste seizoen van JeugdSport-
Pas is weer van start gegaan 
met veel zomerse activiteiten. 
Kinderen van 5 t/m 18 jaar 
kunnen gebruik maken van 
JeugdSportpas en zo op een 
laagdrempelige manier ken-

nis maken met diverse vor-
men van sport. 
Bewegen is goed, gezond 
en leerzaam voor de jeugd. 
De JeugdSportPas heeft een  
zeer divers en aantrekkelijk 
pakket kennismakingsactivi-
teiten samengesteld, in sa-

menwerking met de lokale 
sportverenigingen. Ook inte-
ressant voor kinderen die al 
aan sport doen, maar die het 
leuk vinden om een keer een 
andere sport te proberen. 
Er kan deze laatste periode 
weer honk- en softbal wor-

Trampolinespringen of Golfsurfen 
met de JeugdSportpas!

den gespeeld. Of het stoe-
re golfsurfen. Trampolines-
pingen of paardrijden het 
kan allemaal. Ook zijn er ac-
tiviteiten voor ouder en kind. 
Het gaat meestal om 4 ken-
nismakingslessen tegen een 
kleine betaling. Op de websi-
te jeugdsportpas.nl staat het 
complete aanbod.
Ook is er een gratis SportPass 
App. Deze app stuurt berich-

ten over het sportaanbod in 
de buurt en hiermee wordt 
het inschrijven nog makke-
lijker gemaakt. De SportPas 
App is beschikbaar in Google 
Play en de App Store
Het inschrijven gaat heel 
simpel via www.jeugdsport-
pas.nl. Er wordt een account 
aangemaakt daarna kan er 
worden gekozen uit het hele 
aanbod en inschrijven maar!

Regio - In de wintermaan-
den lokt men tuinvogels met 
voer; in de zomer met drink- 
en badwater. Kinderen van 6 
tot en met 12 jaar kunnen op 
woensdag 17 mei een fraaie 
vogeldrinkschaal komen ma-
ken, bij de Poelpoldertuin 
in Schalkwijk Oost. Aan de 
workshop gaat een leerzame 
introductie vooraf over de vo-
gelsoorten die in een stads-
tuin te verwachten zijn. Het is 
leuk om de tuinvogels te ob-
serveren. Wie dat doet, leert 
de diverse soorten herkennen 
en merkt dat zij grote karak-
terverschillen hebben. In de 
zomer zet je voor vogels een 
schaal met bad- en drinkwa-
ter, en voor een enkele soort 

ook zand. In een schaal met 
zand nemen vooral huismus-
sen graag een zandbad. De 
deelnemers aan de workshop 
gaan een prachtige gedeco-
reerde drink- en badschaal 
maken. Wel oude kleren aan 
trekken want er wordt met 
cement gewerkt. 

De organisatie van de work-
shop is in handen van NME-
Haarlem. De Poelpolder-
tuin is gelegen aan de Boer-
haavelaan 70 te Haarlem. De 
workshop begint om 14.00 
uur en duurt circa 2 uur. De 
deelnamekosten bedragen 
€5,00. Stuur voor aanmelding 
en vragen een mailtje naar 
nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Workshop voor kinderen
Waterschaal maken voor vogels
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Aardbeien

Mijn overbuur-
vrouw had ooit 
een groentezaak 
in onze straat. 
De winkel be-
staat al lang 
niet meer maar 
rond Konings-
dag start zij 
voor een paar 

weken de verkoop van doosjes aardbei-
en waarvoor men uit de wijde omtrek bij 
haar langs komt. Ook ik ben fervent afne-
mer. Zelfs langsfi etsen en diep inhaleren is 
prettig. Mijn buurvrouw is ouder dan zij 
oogt dus ieder jaar vraag ik mij af of ze die 
drukte rondom de verkoop nog wel wil.
Nu krijgen wij binnenkort eters. Het zijn 
Duitse vrienden die we ooit in Oostenrijk 
tijdens een vakantie hebben ontmoet. Nog 
steeds komen zij bij mijn ouders op bezoek 
en andersom. Het is altijd heel gezellig en 
ik vind het leuk om een beetje gastvrijheid
terug te geven, want ik heb daar in mijn 
jeugd verschillende malen mogen logeren. 
Het menu wordt bedacht, mijn man buigt 
zich over voor- en hoofdgerecht. Ik ont-
ferm mij over het dessert. Dat wordt Eton 
Mess, bestaande uit slagroom, aardbeien 
en merengues. Wellicht heeft u er nooit 
van gehoord maar Eton is de plaatsnaam 
waar het prestigieuze Eton College staat 
en mess betekent eenvoudigweg rommel-
tje. Er bestaan verschillende verhalen over 
dit zalige toetje. Het schijnt in ieder geval 
gemaakt te worden op 4 juni omdat dan 
alle ouders van de studenten langskomen 
om te kijken wat hun bloedjes zoal uitspo-
ken en aansluitend eten ze een hapje mee. 
Studenten zijn niet van de ingewikkelde 
recepten maar houden wel van lekker. Die 
ouders moeten overigens een fl inke duit 
inleggen want de jongetjes die hier op 
klassieke wijze onderwezen worden, krij-
gen behalve dit goddelijke toetje een ge-
degen opleiding. Koning Henry VI stichtte 
Eton College in 1440 dus je kunt wel zeg-
gen dat het een succesverhaaltje is. Zo’n 
dertienhonderd boys vanaf dertien jaar 
lopen hier meisjesloos rond en worden 
klaargestoomd voor het echte leven. Dat 
dit in een Harry Potterachtige omgeving
gebeurt maakt het best speciaal en als je 
de website bezoekt, kun je je nauwelijks 
voorstellen dat ze hier genoegen nemen 
met een slordig toetje als Eton Mess.
Er bestaat een legende dat tijdens de pick-
nick een hond de merengues verpletter-
de en er een mess van maakte maar ook 
over een chef-kok die zijn taart omgesto-
ten zag door een van zijn leerlingen. Ge-
volg: kwaaie chef-kok die met een lepel 
stukken van de taart op bordjes kwakte 
en weigerde een nieuwe te maken. Maakt 
mij niet veel uit hoe het ontstaan is, ik ben 
Eton College dankbaar, want met dit toe-
tje kun je eigenlijk nooit een misser ma-
ken. Het is zelfs behoorlijk knap als je het 
laat mislukken.
Mijn enige zorg is of mijn buurvrouw  
die aardbeien weer gaat verkopen. Gis-
ter kwam ik haar tegen bij de slager in 
het dorp en ik móest het haar vragen. 
Ze gaat het doen, de  schat! Ik gaf haar 
bíjna van pure blijdschap midden in de
winkel een zoen.
Monique Teeling
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Aardbeien

Mijn overbuur-

Bijna vijfenveertig jaar na 
het verschijnen van het 
boek is er dan eindelijk de 
langverwachte verfi lming 
van Dubbelspel, naar de 
gelijknamige succesroman 
van Frank Martinus Arion. 
Arion wordt gezien als de 
belangrijkste zwarte auteur 
die de Antillen ooit gekend 
heeft.
Zijn spraakmakende boek deed destijds veel stof deed opwaaien op
Curaçao, waar het verhaal zich ook afspeelt.
Na een afwezigheid van tientallen jaren keert de in Europa succesvolle 
dokter Ostrik Fiel terug naar zijn geboorteplaats, Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk onschul-
dig dominospel dramatische gevolgen had voor alle betrokkenen: ambi-
tieuze,  kleurrijke mannen en hun wilskrachtige echtgenotes die een le-
ven op probeerden te bouwen op het zinderende eiland, te midden van 
verbroken tradities, intriges en pijnlijk verraad. De fi lm beleefde on-
langs zijn wereldpremière tijdens het International Film Festival Rotter-
dam, in de aanwezigheid van de koning. Vanaf 25 mei te zien in de bi-
oscopen. Vijf inzenders van de puzzel maken kans op twee vrijkaarten.

Dubbelspel eindelijk verfi lmd

Heleen van Essen Borstprothese 
en Lingerie Advies viert feest!

Heleen van Essen Borstprothese en 
Lingerie Advies bestaat inmiddels 
vijf jaar en dat wordt gevierd! Op 
12 en 13 mei van 10.00 tot 17.00 
uur worden er jubileuminloopda-
gen gehouden, zodat iedereen ken-
nis kan maken met de vernieuwde 
ruimte en de zomercollectie. Tot en 
met 21 juni is het volop feest in de 
praktijk. Heleen: ,,Bij de aankoop 
van badkleding krijgt iedereen een 
prachtig badlaken cadeau ter waar-
de van 29,95 euro. Wie een be-
ha koopt uit de Anita of Amoena 
collectie maakt kans op een gratis 
tweede beha.” Voor alle klanten is 
er een feestelijke attentie.

Heleen adviseert en begeleidt vrou-
wen die met borstkanker te maken 
hebben gehad. Dat doet zij op een 
warme, persoonlijke manier. ,,Om-
dat ik op afspraak werk, geniet men 
hier van rust, privacy en mijn per-
soonlijke aandacht. Bij steeds meer 
vrouwen wordt een borstsparende 
operatie uitgevoerd en daarom heb 
ik een nieuwe lijn deelprotheses 

in huis gehaald.” Heleen verkoopt 
daarnaast vrolijke badkleding waar 
een prothese in past zoals bikini’s, 
badpakken en tankini’s, maar ook 
tops en strandjurkjes. Het assor-
timent laat een veelzijdige keuze 
zien en dat geldt ook voor de col-
lectie beha’s. Ook wie geen borst-
prothese nodig heeft maar wel een 
mooie, comfortabele beha zonder 
beugel zoekt kan uitstekend bij 
Heleen terecht. De lingerie is ver-
krijgbaar in verschillende prijsklas-
sen. Wat Heleen niet in huis heeft, 
kan worden besteld.

Elke eerste vrijdag van de maand 
wordt er een inloop gehouden 
waarbij iedereen vrijblijvend ken-
nis kan maken met de praktijk. 
Heleen heeft ook een fraaie web-
site: www.heleenvanessen.nl. Haar 
praktijk is te vinden aan de Willem 
de Rijkelaan 22 in Castricum. Een 
afspraak maken kan via tel.: 0251-
679162, 06-47582430 of mail naar 
praktijk@heleenvanessen.nl.

in huis gehaald.” Heleen verkoopt 

Omdat het aanbod steeds gro-
ter wordt en er best wel wat 
ruimte bij mocht komen ten be-
hoeve van de inloopdagen die 
elke maand gehouden worden, 
heeft Heleen van Essen haar 
praktijkruimte uitgebreid. Hel-
een heeft zich gespecialiseerd 
in het aanmeten van borstpro-
theses en zij verkoopt specia-
le lingerie en badkleding voor 
vrouwen die een borstoperatie 
hebben ondergaan. De sfeervol-
le praktijk krijgt een extra pas-
kamer en er komt meer ruimte 
om de mooie collectie overzich-
telijk te presenteren.
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Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Kinderen helpen herinneren
In het proces van omgaan 
met verdriet en rouw, zijn 
gevoelens erg belangrijk, 
ook voor kinderen. Met 
een directe vraag aan ze 
als: “Hoe voel je je nu?” 
kunnen ze echter moei-
zaam uit de voeten en als 
antwoord halen ze meest-
al hun schouders op. Niet 
dat ze er niet over willen 
praten, maar kinderen 
weten vaak geen woorden 
voor wat ze voelen.
Een hulpmiddel hierbij 
kan zijn het actief werken 
in een speciaal voor kin-
deren geschreven herin-
neringsboek. Hierin kun-
nen ze schrijven, tekenen, 
foto’s plakken, kleuren en 
knutselen. Zo is er een il-
lustratie van qua houding 
nogal peinzend kind. Bo-
ven het hoofd hangt een 
wolk. De tekst luidt: “Als 
je veel om iemand geeft, 
heb je vast fijne herinne-
ringen. En je zou willen dat 
het altijd zo zou blijven. In 
de wolk kun je opschrij-
ven wat je samen beleefd 
hebt. Waar denk je met 
plezier aan terug. Schrijf 
het in de wolk”.
Verderop staat een voor-
beeld van een troostversje: 
“Heb je verdriet dan zal ik 
met je huilen, ben je soms 
bang dan zullen we schui-
len. Diep in de bossen of 
hoog in de wind. Tot je 
vanzelf een lampje vindt.” 
Gevraagd wordt vervol-
gens ook zelf zo’n troost-
versje te maken.

Het herinneringsboek 
hoeft niet alleen te wor-
den ingevuld. Het kind 
kan er ook voor kiezen 
om dat samen te doen 
met iemand die vertrouwd 
is. Daaruit kunnen weer 
zinvolle, leuke gesprekjes 
plaatsvinden.
Soms mag ik herinne-
ringsboeken jaren later 
inkijken als ik opnieuw 
bij de familie kom. Heel 
ontroerend is het om te 
zien hoe intensief er mee 
omgegaan is. Kinderen 
hebben hun eigen ver-
driettaal en eigen manier 
van verwerken. Een her-
inneringsboek, helemaal 
voor hen geeft ze daarbij 
ondersteuning.
Op het einde van het boek 
zijn er lege pagina’s om 
zelf in te vullen bijvoor-
beeld over hoe het verder 
met je gaat. Zoals staat 
beschreven: “Helemaal 
voor jou. Je kunt ook hier 
schrijven, plakken of ge-
woon leeg laten. Jij bent 
de baas in jouw herinne-
ringsboek.”

Stoffeerderij VDH
Voor het stofferen van al
uw meubels en kussens

Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
stofferderijVDH@outlook.com, www.stoffeerderijvdh.nl

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis

  

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl
*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

BEVERWIJK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

HAARLEM
SCHALKWIJK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL

Organisatie 
van Nederlandse 
Tandprothetici

 

www.lijfengezondheid.nl

              

Al 10 jaar de beste toiletzitting met onderdouche.
2 weken op proef en 3 jaar garantie.

WAT EEN GEMAK! Voor slechts e 745,-* 
Optimale hygiëne en 100% privacy bij hulp.  

*Installatie: € 150,- vast tarief inclusief alle  
materialen en voorrijden! Alle prijzen incl. BTW.

UNIEK: betaling NA de proefperiode!

Bel: 072 5629269 of 020 6141232
Of bestel via: www.spatoilet.com

665295_adv_Spatoilet_108x70mm.indd   1 05-04-17   14:57
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Afscheid van de algehele 
gemeenschap van goederen?

■ Eric Ros, notaris te Velsen

De gemeenschap van goederen in het
buitenland
Internationaal gezien is de algehele ge-
meenschap van goederen een buitenbeen-
tje. Veel landen, ook de ons omringende 
landen, kennen helemaal geen gemeen-
schap van goederen en gaan uit van een be-
perkte gemeenschap van goederen, waarin 
alleen het vermogen valt dat tijdens het hu-
welijk wordt opgebouwd. Met ingang van 
1 januari 2018 zal deze beperkte gemeen-
schap gaat ook in Nederland in werkingtre-
den.

Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zullen de 
voorhuwelijkse bezittingen en schulden 
niet automatisch gemeenschappelijk wor-
den en zal alleen het vermogen dat wordt 
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeen-
schappelijk worden. Verder zal vermo-
gen dat wordt verkregen uit een nalaten-
schap alsmede schenkingen automatisch 
buiten de gemeenschap vallen. Dit is ook 
een nieuwe regel. Op dit moment kan dit 
worden geregeld door middel van een zo-
genaamde uitsluitingsclausule. Deze clau-
sule kan worden opgenomen in een testa-
ment en heeft als inhoud dat hetgeen wordt 
verkregen prive-vermogen zal zijn, ook al is 
er sprake van een gemeenschap van goede-
ren. Ook bij een schenking kan deze clausu-
le van toepassing worden verklaard.

Ontstaan van meerdere vermogens
De nieuwe wet heeft tot gevolg dat er ten 
minste drie vermogens zullen gaan ont-
staan, te weten het prive vermogen van
ieder van de echtgenoten (zogenaamde 
voorhuwelijkse vermogen) en het gemeen-
schappelijk vermogen. Er zijn nog wel een 
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang 
van het huwelijk niet over zal zijn nage-
dacht. Uit de onderstaande voorbeelden 
blijkt al dat een goede administratie geen 
overbodige luxe zal zijn.

Aandachtspunten
Stel dat een huweljk mocht eindigen door 
echtscheiding. Op dat moment zullen de 
echtgenoten over moeten gaan tot verde-
ling van het gemeenschappelijk vermo-
gen. Er zal dan ook bepaald moeten wor-
den welke vermogensbestanddelen privé 
zijn. Indien een echtgenoot niet kan aanto-
nen dat er sprake is van een prive vermo-
gensbestanddeel, dan wordt dit vermogens-
bestanddeel tot de beperkte gemeenschap 
van goederen gerekend en zal mee geno-
men moeten worden in de
verdeling.

Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echt-
genoten al gemeenschappelijk bezit
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien 
ieder voor de helft eigenaar is, zal dit ook
tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter 
dat de eigendomsverhouding anders is,
bijvoorbeeld een verhouding van 70/30 
procent, dan is de uitwerking anders. Door 
het aangaan van het huwelijk valt de wo-
ning in de beperkte gemeenschap en wordt 
de verhouding alsnog 50/50.
Een echtgenoot die voor het huwelijk al 
een onderneming heeft, wordt verplicht om 
aan de beperkte gemeenschap een redelijke 
vergoeding te betalen voor de geleverde ar-
beid, kennis en vaardigheden in de onder-
neming. Zou de echtgenoot in loondienst 
werken, dan zou het salaris immers tijdens 
het huwelijk in de beperkte gemeenschap 
vallen en ook ten gunste van de andere 
echtgenoot komen. Hoe een dergeljke rede-
lijke vergoeding moet worden vastgesteld, 
staat niet in de wet omschreven. De kans op 
discussie en onzekerheid is hierdoor groot. 
De verwachting is dat over dit onderwerp 
rechtspraak zal komen en dat op die ma-
nier duidelijkheid zal ontstaan.
Daarnaast is het zo dat het gehele vermo-
gen en dus ook de schulden van een onder-
neming die tijdens het huwelijk wordt ge-
start, vallen in de beperkte gemeenschap. 
Het is maar de vraag of de echtgenoten dit 
allemaal voor ogen hadden op het moment 
dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.

Wat te doen ingeval van trouwplannen?
Uit de hiervoor omschreven situaties en 
de regelingen van de wet, is het eens en te 
meer van belang om voorafgaand aan een 
huwelijk u goed te laten informeren. Voor 
deze informatie en advies kunt u terecht bij 
de notaris. De notaris kan u een uitleg ge-
ven over de mogelijkheden die er zijn, zo-
dat u uiteindelijk samen een weloverwogen 
keuze maakt. Een keuze die er voor kan 
zorgen dat er op een later moment geen 
discussie of misverstanden zullen ontstaan.

Heeft u vragen over het vorenstaande of 
heeft u andere vragen op notarieel gebied, 
dan kunt u contact opnemen met ons kan-
toor. Wij geven u graag een persoonlijk ad-
vies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te 
IJmuiden, telefoon 0255-547500, email:
ijmuiden@nhij.nl of kijk op onze website: 
www.notarishuisijmond.nl.

U kunt ook langskomen op ons gratis in-
loopspreekuur iedere laatste donderdag 
van de maand op ons kantoor tussen 18.00 
en 20.00 uur.

Wie in Nederland trouwt en vooraf geen huwelijkse voorwaarden heeft 
op laten stellen, is automatisch gehuwd in algehele gemeenschap van 
goederen. De algehele gemeenschap van goederen heeft tot gevolg 
dat alle bezittingen en schulden vanaf de trouwdag gemeenschappelijk 
worden. Deze uitwerking is niet altijd wenselijk en de wet gaat op dit 
gebied dan ook veranderen. In dit artikel een nadere uitleg over de 
huidige situatie en de veranderingen die gaan komen.
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Theaterlegende 
Herman van Veen 
twee avonden in 
Beverwijk
Herman van Veen (1945) speelt 
viool, zingt, schrijft, compo-
neert, schildert en is de gees-
telijk vader van Alfred Jodo-
cus Kwak. Van zijn hand ver-
schenen inmiddels 183 cd’s, 26 
dvd’s en een tachtigtal boeken. 
Verder zet hij zich onder ande-
re al meer dan vijftig jaar actief 
in voor de rechten van het kind en is Herman al jarenlang 
goodwill-ambassadeur voor Unicef. Hij ontving vele in-
ternationale onderscheidingen, won de Lennaert Nijgh-
prijs voor beste tekstschrijver en is onder meer Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. En dit is slechts een beknopte versie 
van zijn indrukwekkende curriculum vitae.  
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf ta-
len. In 1966 beklom hij voor het eerst het podium en 
sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. 
Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internati-
onale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. The-
aterlegende Herman van Veen en zijn muzikanten bren-
gen liedjes en verhalen naar het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Kaarten vanaf 30,50 euro op vrijdag 19 en za-
terdag 20 mei om 20.15 uur zijn te reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453.

In een marathonuitzending herhaalt de VPRO op don-
derdag 4 mei de gehele serie Riphagen met Jeroen van 
Koningsbrugge. Deze driedelige dramaserie gaat over de 
beruchte Amsterdamse crimineel Andries ‘Al Capone’ Ri-
phagen die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreert 
met de Duitsers.
Andries Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge) wordt 
onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden 
van Joodse onderduikers en waant zich hierbij onaan-
tastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep ver-
raadt, opent de jonge politieagent en verzetsstrijder Jan 
van Liempd de jacht op hem. De serie is geschreven door 
Paul Jan Nelissen en Thomas van der Ree en mede geba-
seerd op het gelijknamige boek van Bart Middelburg en 
René ter Steege, aangevuld met uitgebreide interviews 
met Rob Riphagen, zoon van Andries Riphagen. De fi lm-
versie van Riphagen werd eerder in 2016 in bioscoop-
roulatie gebracht. Donderdag 4 mei, 20.25 uur, NPO 3.
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Jeroen van Koningsbrugge 
in marathonuitzending
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Hoofdstraat 8, 7875 AC  Exloo
Telefoon: 0591-549946

www.wapenvanexloo.nl
Familie Vredeveld

“Waar men graag 
terugkomt”

-  11 tweepersoonskamers en
 8 eenpersoonskamers (geen 

toeslag) allen voorzien van eigen 
sanitair, tv, balkon en airco

-  Ruime eigen parkeergelegenheid
-  Gehele jaar geopend
-  Gevarieerde keuken voor kleine 

en grote trek

Mei aanbieding

142,50 p.p.

4 dagen - 3 nachten
op basis van
halfpension voor

Over het bier:  We willen een lekker biertje 
brouwen, “door vrienden voor vrienden”, 
want iedereen die ons bier lekker vind is een 
vriend van de Vriendenbrouwerij.
Onze bieren hebben een goede, maar ook 
aparte smaak, krachtige bodys en mooie 
schuimkragen. Ons moto is “Drink hem met 
mate(n)” 

Onze brouwerij is gevestigd in de 
“oude” keuken van GGZ-NHN op 
het Landgoed Willibrordus. Waar 
vroeger de broeders het eten voor 
de cliënten klaar maakte wordt nu 
 Vriendenbier gebrouwen.
In het pand zit tevens een kaasmak-
erij, een kunstenaar en brouwerij de 
Moersleutel. www.vriendenbier.nl

Heerlijk temidden van bossen en vennen in ‘De parel van Brabant’ Oisterwijk! 

Met halen en brengen vanaf: CS Aerdenhout, Heemstede, 
CS Beverwijk, Plein 1945 IJmuiden en Bachplein Heemskerk.

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk, Tel.: 013-5282555, www.hoteldepaddestoel.nl

Op basis van halfpension. Week € 472,50 p.p.
Midweek € 270,- p.p. (is geen arrangement)

Volledig verzorgde vakantieweek voor 
senioren inclusief vervoer per luxe 
touringcar 8 dagen - 7 nachten logies/
ontbijt, lunch, diner, koffi e/thee, 4 uit-
stapjes per luxe touringcar. € 659,- p.p. 
(2-pers. op een kamer € 30,- korting p.p.)

Vraag naar onze folder 

en arrangementen

Volledig verzorgde vakantieweek voor Volledig verzorgde vakantieweek voor V

9 t/m 16 juni + 30 juni t/m 7 juli

De gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maart
5 x 2 kaarten
8 en 9 april

verzamelbeurs 
in Utrecht 2X VERWEN- 

PAKKETWin het Arrangement Milaan 
voor 2 personen, bij Sauna 

van Egmond in Haarlem!

Prijs  t.w.v. � 145,- per persoon

Prinses Beatrixlaan 17, 1911 HP Uitgeest, tel. 0251-311764 
www.haarstudiodreams.com

Therapeutische massage 
Sportmassage 
Ontspanningsmassage 

ELKE ZATERDAG MET EN ZONDER AFSPRAAK

Tarieven gelden voor alle massages 
Meer informatie op 

www.inmovementmassage.nl 

06 - 25 17 81 29 
Elke 3e zaterdag van de maand 

combi-deal met Haarstudio Dreams
25% KORTING OP UW KNIPBEURT 

BIJ AANSCHAF VAN MASSAGE

K. Schulte Schellinger, 
Velsen-Zuid

De winnaars hebben 
inmiddels bericht gehad

Yvonne Molenaar,
Castricum

Catharina Mettes,
Beverwijk

kassa (0251) 22 14 53 | www.kennemertheater.nl

zaterdag 29 april
20.15 uur

Nieuw Geld                

zaterdag 6 mei 
20.30 uur

Rayen Panday

woensdag 10 mei
20.15 uur 

Sara Kroos

dinsdag 23 mei
20.15 uur  

Sanne Wallis 
de Vries   

dinsdag 9 mei
20.00 uur 

Preview Night 
2017-2018

zaterdag 6 mei
14.00 uur

Peppa Pig

donderdag 11 mei
20.15 uur

Vuile Huichelaar

vrijdag 26 mei
20.15 uur

Powervrouwen 3 

vrijdag 28 april
20.15 uur

Theater van het 
Sentiment

zaterdag 13 mei
20.15 uur
Back to 

the Country 

vr 19 & za 20 mei
20.15 uur 

Herman van Veen
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MADEIRA: een Hof van Eden
in de Atlantische Oceaan

Als je dan begin januari vanuit de barre kou in Ne-
derland vertrekt, dan zit je met een rechtstreekse 
vlucht vanaf Schiphol na vier uurtjes vliegen mid-
den in de voorjaarstemperaturen. Net voor de lan-
ding op de luchthaven Funchal Santa Cruz, ontwa-
ren zich de prachtige groene contouren van het ei-
land. Het is rond 10 uur plaatselijke tijd (een uur-
tje eerder dan in Nederland) als de landing wordt 
ingezet. De winterjas gaat uit en de t-shirts wor-
den aangetrokken. Op naar het hotel in Funchal. 
Dit gaat makkelijk via een transfer van de tourope-
rator, ten minste als je daar je reis geboekt hebt. 
Heb je vlucht en hotel zelf afzonderlijk geboekt 
in Funchal? Dan kun je doordeweeks (niet in het 
weekend) gebruik maken van een pendelbus van 
de busmaatschappij SAM.  Deze rijdt overdag om 
het half uur. Je kunt voor de ingang van de lucht-
haven opstappen. Het busje stopt op verschillende 
haltes, nabij de hotels in Funchal. Een taxi nemen 
(deze zijn geelgekleurd) kan ook, maar dan ben je 
een stuk duurder uit en je loopt het risico afgezet 
te worden. Vind daarom een taxi met een taximeter 
of spreek van te voren een bedrag met de chauffeur 
af. Als laatste optie kun je een auto huren op het 
vliegveld, of reeds van te voren online reserveren. 
Let wel dat het rijden op Madeira enige stuurmans- 
en schakelkunsten vergt, vanwege de vele hoogte-
verschillen.

Funchal, oergezellig en authentiek
De hoofdstad Funchal is niet al te groot, waardoor 
het intiem aandoet. Vooral de oude stadskern is 

oergezellig. Het stadje wordt wel ‘Klein Lissabon’ 
genoemd, vanwege de Portugese sfeer die het uit-
ademt. In de vele restaurantjes, winkeltjes en bar-
retjes is het heerlijk toeven. Veel van deze etablis-
sementen zijn te vinden in de ‘Zona Velha’ in de an-
tieke Rua Santa Maria. Let hier ook op de beschil-
derde voordeuren van diverse kunstenaars. Laat je 
verrassen door de typische culinaire specialiteiten, 
zoals de espada (zwarte degenvis, een lokale speci-
aliteit) of lapas (een soort schaaldiertje dat alleen 
gegeten wordt op Madeira en de Canarische eilan-
den). Drink de lokale dranken zoals de Poncha: een 
traditionele likeur op basis van honing en citroen of 
andere vruchten. Ted de Braak zong het ooit: “Een 
glaasje Madeira, my dear?” Madeira kent inderdaad 
de cultuur van de Madeirawijn, die in sommige op-
zichten te vergelijken is met de portwijncultuur. 
Hoe ouder de wijn, hoe beter, maar ook prijziger. 
Het proces van de Madeirawijn is geen uitvinding 
van de Portugezen zelf (net als de portwijn), maar 
van de Britten. In het Museum do Vinho da Madei-
ra, (Avenida Arriaga 28) kun je alles te weten ko-
men over de geschiedenis en het proces van de Ma-
deirawijn. Wil je alles weten over de geschiedenis 
van Madeira? Bezoek dan het Madeira Story Centre 
in de Rua D. Carlos I, nr 27/29, vlakbij de kabel-
baan. Met de kabelbaan kun je naar het hoger gele-
gen Monte met haar Botanische tuinen reizen, met 
een spectaculair uitzicht over de baai van Funchal. 
In het stadscentrum bevindt zich de Mercado dos 
Lavradores, een overdekte lokale markt, waar je ve-
le bloemen, exotisch fruit, vis, vlees en brood kunt 
kopen. De bloemenverkoopsters zijn nog gekleed 
in de traditionele klederdracht van Madeira. In de 
haven van Funchal meren vele cruiseschepen aan. 
Daar is tevens het museum van de voetballer Cris-
tiano Ronaldo te vinden, die oorspronkelijk uit Ma-
deira komt, naast zijn eigen hotel. 

Wandelen langs de levada’s
Wie de stad wil ontvluchten en zijn heil zoekt in 
rust kan dit vinden in de vele wandelroutes langs 
de levada’s, die het gehele eiland doorkruisen. Le-
vada’s zijn oorspronkelijk  irrigatiekanaaltjes ten 
behoeve van de landbouw en de afvoer van regen-
water. Er zijn boekjes te koop waar deze wandel-
routes in uitgestippeld zijn. Kijk goed welke wan-
delroute je kiest: de een is zwaarder dan de ander 
(bijvoorbeeld veel klimmen). Levadawandelen is 
echter niet altijd zonder risico’s. Je balanceert op 
sommige levada’s langs afgronden, ongeschikt voor 

mensen met hoogtevrees. Zorg daarom voor goede 
wandelschoenen met profiel (het kan weleens door 
de vochtigheid glad zijn), een zaklantaarn voor 
eventuele tunneltjes, een mobiele telefoon en neem 
genoeg proviand en drinkwater mee als je op pad 
gaat. Kleed je ook goed aan en neem regenkleding 
mee: in de bergen regent het vaker en kan het vrij 
fris zijn. Er zijn tevens wandeltochten met begelei-
ding te boeken als excursie, bijvoorbeeld naar Cur-
ral das Freias, oftewel de Nonnenvallei. Je wordt 
stil van het uitzicht in de bergen. Je kunt ook naar 
de hoogste berg op Madeira de Pico Ruivo. En een 
aparte levadawandeling kun je doen vanaf Ribei-
ro Frio (letterlijk Koude Rivier), waar de forellen-
kwekerijen zitten. De forel is ook uitgezet in de le-
vada’s daar, die je soms door het water ziet schie-
ten. In de restaurants aldaar staat natuurlijk forel 
op het menu. 

Toeren op Madeira
Wie een autootje huurt, kan mooie ritjes over het 
eiland maken. In het binnenland lijkt de tijd stil ge-
staan te hebben. Op Madeira vind je vele bananen-
plantages. Het is een unieke kleine soort banaan, 
die zoet van smaak is. Het visgerecht espada wordt 
bijvoorbeeld met deze banaan geserveerd. Je kunt 
in het noorden de traditionele huisjes met rietda-
ken in Santana bekijken. Of nabij Funchal het riet-
vlechtersdorp Camacha bezoeken. Idyllisch is het 
oude vissersdorp  Câmara de Lobos, waar Winston 
Churchill graag vertoefde en schilderde in zijn vrije 
tijd. In het noordwesten kun je op het uitzichtpunt 
in Ponta do Pargo de steile begroeide kliffen be-
wonderen. Adembenemend en het is hier echt stil, 
je hoort alleen de zee. Verderop in het noorden lig-
gen de zeebaden van Porto Moniz, met woeste gol-
ven en een sterke branding. Porto Moniz heeft ook 
een klein zeeaquarium. Echte zandstranden vind je 
niet op Madeira, wel aangelegde zeebaden, de zo-
genaamde lido’s. Mooie gouden zandstranden zijn 
wel op het nabijgelegen eiland Porto Santo te vin-
den. Madeira heeft met recht zo haar eigen char-
me en veelzijdigheid. Je kunt eigenlijk niet anders 
dan verliefd worden op dit sprookjesachtige eiland. 
Een regelrechte aanrader, deze parel in de Atlanti-
sche Oceaan. 
Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker Productions © 2017

Ten noorden van de Canarische Eilanden, ligt misschien wel de mooiste 
schatkamer van de Atlantische Oceaan: de Madeira archipel. Het Portugese 
bloemeneiland Madeira doet haar naam in alle opzichten eer aan: het lijkt 
op een soort hangende tuin te midden van de oceaan. Madeira is een zee 
van rust. Het gehele jaar door heeft Madeira een mild klimaat, waardoor 
het eigenlijk iedere dag lente is. Het is daarom in de wintermaanden de 
ideale en een wonderschone plek om te 
overwinteren. Zoals het paradijs wordt 
beschreven, zo ziet Madeira er uit. Is 
Madeira het nieuwe Hof van Eden? 
Misschien wel.
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Chef-kok Etienne Du Maine van Brasserie DenK

Zelf barbecuesaus maken!
Ingrediënten: 250 gram vieux, 250 gram
tomatenketchup, 125 gram bruine basterd-
suiker, 60 gram witte wijnazijn, theelepel 
Dijon mosterd, theelepel Worcestershiresaus, 
sap van limoen, 25 gram aardappelzetmeel.

Bereidingswijze: Meng alle ingrediën-
ten behalve het aardappelzetmeel. Kook 
het geheel op en meng intussen het aard-
appelzetmeel met een klein scheutje wa-
ter in een klein bakje tot er een papje ont-
staat en de klontjes zijn opgelost. Voeg dit 
bij de saus en laat rustig doorkoken tot de
gewenste dikte is bereikt.
Dek af met folie en laat het afkoelen. 
Giet in leuke glazen fl essen met een zelf-
gemaakt sticker of label.

Koken 

met...

Vele meubelvarianten 
bij DE SCHOUW

Nico Bolten is van huis uit metselaar en 
meubelmaker, maakte MDF schouwtjes 
en zette daar dan eens een kacheltje 
bij. Zo ontstond de zaak die nu bekend 
staat als Haardenspecialist De Schouw 
aan de Lamoraalweg 69 in Egmond aan 
de Hoef. Naast de prachtige showroom, 
ligt de werkplaats annex meubelatelier 
van Nico. Terwijl zijn vrouw en doch-
ter de showroom bemannen en zijn 
zoon en schoonzoon zich bezighouden 
met de plaatsing van haarden, legt Ni-
co zich toe op andere zaken.
Schouwen, kasten en meubels worden 
op maat gemaakt. Klanten die hun zo-
juist uitgezochte haard graag geïnte-
greerd zien in een boekenwand, zijn bij 
De Schouw aan het goede adres. Zo is 
men geheel vrij in maat, materiaal en 
gewenste functionaliteit. Wegwerken 
van audio- en televisie apparatuur of 
geïntegreerde verlichting maakt het ge-
heel af. Maar men kan hier voor veel 
meer terecht. Helaas komt het voor dat 
van, soms dure, keukens het folie los-
laat. Het is dan zeker de moeite waard 
om de keukenkastjes door Nico te la-
ten spuiten zodat de keuken weer als 
nieuw oogt. Ook badkamermeubels 
kunnen op deze manier overgespo-
ten worden in de spuiterij. Die prach-
tige oude stoel laten opknappen,  schu-
ren, beitsen, lakken of in de gewenste 
kleur spuiten, zodat er een geheel nieu-
we sfeer gecreëerd wordt, vormt geen 
enkel probleem. Verliefd op een kast in 
precies de verkeerde kleur? Nico ver-
zorgt met zijn ambachtelijke werkwij-
ze en kleurverandering een totaal an-
dere aanblik. Daarnaast vindt men hier 
accessoires als haardstellen, vonken-
schermen, houtbakken en vloerplaten 
in verschillende uitvoeringen. De al-
les in één constructie van Haardenspe-
cialist De Schouw maakt het uitzoeken 
van sfeerverwarming en/of meubels tot 
een waar feest. Ga langs voor een vrij-
blijvend gesprek of kijk voor meer in-
formatie op www.deschouwhaarden.nl.

Travelcar is helemaal klaar voor het 
zomerseizoen. De prachtige cam-
pers die dit bedrijf aanbiedt zijn te 
koop in verschillende prijsklassen 
en staan te wachten op een nieuwe 
eigenaar die zin heeft om comforta-
bel op avontuur te gaan. Eigenaar 
is Bart Hooij. Hij vertelt: ,,Travelcar 
heeft bijna veertig jaar ervaring. 
Een eerlijk aankoopadvies is hier 
vanzelfsprekend. Alle campers zijn 
van dealerkwaliteit en de complete 
onderhoudshistorie van de campers 
is bekend.”
Het aanbod van Travelcar, dat ook 
online is te zien, draait voorname-
lijk op de merken Hymer, Dethleff s, 
Adria en Carado. ,,Naast deze mer-
ken verkopen wij natuurlijk ander 
merken die door inruil bij ons in-
genomen zijn. Deze campers wor-
den uitgebreid geïnspecteerd voor-
dat wij deze weer te koop in de 
markt brengen. Wij verkopen alle 
type campers, denk dan aan inte-
graal, half integraal, de bus- of al-
koofcamper.” Ook wie een camper 
wil verkopen kan bij Travelcar te-
recht. ,,We doen een betrouwbaar 
bod en garanderen directe over-
making bij levering en meteen een 

RDW vrijwaringsbewijs.” Door een 
nauwe samenwerking met Caravan 
Center Lisse, gevestigd op hetzelf-
de adres, is de service bovendien 
optimaal wat betreft onderhoud. 
Bart: ,,Hun specialisme op het ge-
bied van achteruitrijcamera’s, na-
vigatiesystemen, automatisch satel-
lietsystemen, E&P hydraulische en 
12V systemen is heel uitgebreid.” 
Het is bovendien mogelijk een zoe-

kopdracht te plaatsen om in bezit 
te komen van een droomcamper. 
De openingstijden zijn maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 
uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur. Een afspraak maken is ook mo-
gelijk.
Het adres is Leidsevaart 13 in Lisse, 
tel.: 0252-341907/06-54332655. 
Kijk op de website www.travelcar.nl 
voor het mooie aanbod.

RDW vrijwaringsbewijs.” Door een kopdracht te plaatsen om in bezit 

Dertig droomcaravans Travelcar 
zoeken nieuwe eigenaar

Interactieve fi lm 
‘Late Shift’

 KORT NIEUWS

De allereerste interactie-
ve fi lm ter wereld, La-
te Shift, is op 21 juni te 
zien bij Vue. Late Shift 
laat de kijker met be-
hulp van een app bepa-
len wat het lot van de 
hoofdpersoon zal zijn. 
De fi lm breekt de gren-
zen van de traditionele 
fi lm door het publiek de 
macht te geven over de 
talloze fl exibele verhaal-
lijnen en honderden be-
slissingen te nemen die 
leiden tot een van de ze-
ven fi lmeindes. De fi lm 
wordt om 20.00 uur ver-
toond in Vue Alkmaar, 
Hilversum, Eindhoven, 
Kerkrade, Hoogeveen en 
Apeldoorn. Het verhaal: 
Matt, een slimme stu-
dent, probeert zijn on-
schuld te bewijzen nadat 
hij wordt gedwongen om 
deel te nemen aan een 
overval op een beroemd 
Londens veilinghuis. Hij 
probeert alles om de 
waarheid te achterha-
len, maar wat zal het pu-
bliek doen als blijkt dat 
alles tegen Matt begint te 
werken? 

BEVRIJDINGSPOP HERDENKINGSCONCERT
Het Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout wordt op 4 mei voor de 
tiende keer gehouden. Dit jaar begeleidt het Kennemer Jeugd Orkest op het 
hoofdpodium van Bevrijdingspop Yorick van Norden en Nederlands’ beste so-
praan Charlotte Riedijk. Het concert legt de muzikale verbinding tussen het 
herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Om 20.00 uur 
wordt op de schermen naast het podium de Nationale Herdenking op de Dam 
uitgezonden. Daarna, rond 20.30 uur, start het gratis toegankelijke concert.  
Lotte Raar draagt het gedicht voor dat zij schreef in het kader van de gedich-
tenwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens 
is er een bijdrage van Joris van der Weide, deelnemer aan een schrijfwedstrijd 
voor scholieren van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het concert is gratis.
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Meerdere keren per dag, elke dag opnieuw ge-
beurt het: je loopt het secretariaat op en de se-
cretaresse legt haar telefoon snel weg of klikt 
een website weg. Stoïcijns gaat ze aan het 
werk. Intussen blijft haar telefoon ping-gelui-
den maken. 
Irritant ja, maar verboden? Nee, niet direct. Het 
hoort bij de huidige tijd dat werknemers tijdens 
werktijd iets privé op internet mogen opzoe-
ken, een mailtje mogen versturen of een paar 
belletjes mogen plegen. Zeker als dat niet ten 
koste gaat van hun functioneren. Maar wat doe 
je als dit te vaak gebeurt naar je zin, en de pres-
taties van de werknemer er ook nog eens onder 
te lijden hebben?

Zorg voor een protocol waarin duidelijk be-
schreven staat wat er binnen het bedrijf qua in-
ternet-, telefoon- en social mediagebruik wel 
en niet is toegestaan. Beschrijf dus bijvoorbeeld 
hoe vaak social media gebruikt mogen worden 
tijdens werktijd. Daar vallen geen algemene re-
gels voor te geven. Binnen een bedrijf waar-
in met gevaarlijke stoff en of machines wordt 
gewerkt zal tijdens werktijd immers veel min-
der of soms zelfs helemaal geen gebruik mo-

gen worden gemaakt van telefoons, daar waar 
die regels op een administratiekantoor veel soe-
peler kunnen zijn. Als maar duidelijk is wat er 
wel en niet mag, en wat de gevolgen kunnen 
zijn als de werknemer zich daar niet aan houdt. 
Zo’n protocol moet natuurlijk ook bekend zijn 
onder de werknemers. Vergeet dus niet het ter 
beschikking te stellen bij indiensttreding en de 
werknemers daarvoor te laten tekenen. Ook 
moet je het regelmatig rondmailen binnen je 
bedrijf. Als je bedrijf zo groot is dat het een OR 
heeft, moet de OR om instemming met het so-
cial media protocol worden gevraagd. 
Als een werknemer dan toch hardleers is en tij-
dens werktijd voortdurend statusupdates op Fa-
cebook plaatst of teveel privé met zijn telefoon 
bezig is, kan hem dat loon kosten. Wie niet 
werkt, heeft in principe immers geen recht op 
loon. Volgens een uitspraak van de kantonrech-
ter van november vorig jaar kostte een werkne-
mer dat maar liefst € 
1.500. In het uiterste 
geval, als waarschu-
wingen niet tot ver-
betering leiden, kan 
zelfs ontslag volgen. 

Advies of bijstand nodig? Neem contact op met Mirjam van 
der Staaij, arbeidsrechtspecialist en ervaren familierechtadvo-
caat. Zij is advocaat/partner bij Oass Advocaten in Haarlem, 
Van Eedenstraat 9. Tel. 023 – 531 1077, email staaij@oass.nl.
Het eerste halfuur van een vrijblijvend gesprek is gratis.

Privé whatsappen en mailen op het werk
Hoe ga je daar als werkgever mee om?

In 2017 en 2018 speelt Joris Linssen & Caramba 
meer dan 120 voorstellingen van het theatercon-
cert ‘Serenade’. In deze meeslepende show vol aan-
stekelijke liedjes en ontroerende verhalen doet 
meesterverteller Joris Linssen verslag van de lief-
desserenades die Caramba bracht in heel Neder-
land en vertellen de Caramba’s het muzikale ver-
haal van hun Allerzielen-toer door Nederland op de 
Dag van de Doden, 2 november. Caramba is uitge-
breid met zangeres/percussioniste Djem van Dijk, 
die onder andere een prachtig duet zingt met Jo-
ris: ‘Verlangen’ van Bram Vermeulen. Zanger Joris 
Linssen wordt verder vergezeld door zijn amigo’s 
Marcel van der Schot (accordeon en zang), Kees 
van den Hoogen (gitaar en zang) en Erik van Loo 
(contrabas en zang).

In dit theaterconcert staat het Mexicaanse gebruik 
centraal, om een orkestje in te huren, voor een lief-
desserenade of een ode aan de doden. Zanger Joris 
Linssen en zijn amigo’s bewijzen dat dit ook in Ne-
derland kan. ,,Begin jaren ’90 woonde ik een tijdje 
in Mexico voor mijn afstudeeronderzoek. Ik zag dat 
muziek daar een grote rol speelt in het dagelijks le-
ven, maar ook dat ze heel anders omgaan met de 
dood. Zo is het gebruikelijk om op 2 november, Al-
lerzielen, naar het graf van een geliefde te gaan en 
zijn of haar lievelingsgerecht te eten en een orkest-
je te laten spelen. Mexicanen vieren het leven, in 
plaats van dat ze de dood herdenken. En muziek 
speelt daarbij een grote rol. Vond ik indrukwek-
kend. Maar ze hebben ook de liefdesserenade. Als 
je in Mexico verliefd bent op iemand, huur je een 
orkestje in om je liefde te laten bezingen. Dat vond 

ik zó mooi. Ik vroeg me af of dat ook 
in Nederland zou kunnen: Serena-
des voor de doden en serenades voor 
de liefde. Vorig jaar hebben we dat 
hier met ons eigen bandje uitgepro-
beerd.”

Jullie zijn gaan optreden onder balkons?
,,Ja, zoiets. Tijdens Oerol op Ter-
schelling konden mensen ons gratis 
inhuren om namens hen de liefde te 
verklaren aan iemand. We hebben 
gespeeld voor een vrouw die haar 
zieke man wilde opbeuren, voor de 
hardwerkende dochters van de bak-
ker, voor een verliefd stelletje op het 
strand en ga zo maar door. Het bleek 
een schot in de roos. Daarna hebben we op 1 okto-
ber de ‘Dag van de Liefde’ uitgeroepen. Kon je ons 
via Facebook gratis bestellen voor een liefdessere-
nade. We hebben 700 kilometer door heel Neder-
land gereden om mensen te verrassen. Het leverde 
prachtige ontmoetingen op.”

En hebben jullie ook wat gedaan met die serenades 
voor de doden?
,,Op 2 november hebben we een Allerzielen-toer 
gedaan. We zijn bijvoorbeeld gaan optreden voor 
de nabestaanden van een overleden klasgenootje 
van mij. Op haar graf hebben we een speciaal voor 
haar geschreven lied gezongen. Toen voelde ik nóg 
meer hoe opbeurend en verbindend muziek kan 
zijn. Verder hebben we voor de dochters van Bram 
Vermeulen het mooiste lied van hun overleden va-

der gezongen. En we hebben de weduwe van Her-
man Brood ontmoet bij zijn urnengraf op Zorgvlied. 
We speelden daar ‘Als je wint heb je vrienden’ en zij 
stond dat wiegend aan te horen. Ze zei dat Herman 
het gewéldig zou hebben gevonden. Zo zagen we 
dat dit heel goed kan in Nederland en dat het mis-
schien wel voorziet in een behoefte.”

Is het een zware voorstelling geworden?
,,Integendeel. Het is zoals Xandra Brood zei: Door 
muziek te maken op een graf, maak je de herin-
nering juist lichter. Of zoals een Mexicaans gezeg-
de luidt:  ‘Los Muertos que uno ama, nunca mue-
ren’, de doden van wie gehouden wordt, zullen 
nooit sterven. Net als in Mexico vieren wij met de-
ze voorstelling het leven en de liefde. Echt, je komt 
met een grote glimlach de zaal uit.”

Foto: Christiaan Toonk

,,De doden van wie gehouden wordt, 
zullen nooit sterven”

Joris Linssen & Caramba spelen Serenade

The Velvet 
Underground
& Nico
Vijftig jaar geleden debu-
teerde The Velvet Under-
ground met The Velvet Un-
derground & Nico, een van 
de meest invloedrijke al-
bums uit de rockgeschiede-
nis. Deze plaat gaat dit na-
jaar op tour en zal negen 
grote podia door het hele land aandoen. Tij-
dens deze tour zal het album integraal worden 
gespeeld door een all-star gelegenheidsformatie 
bestaande uit: Carol van Dyk (Bettie Serveert), 
Maurits Westerik (Bewilder), Henk Koorn (Hal-
lo Venray), Jerry Hormone (The Tambles). Ten 
tijde van de release was het album maar weinig 
succesvol, maar groeide toch uit tot een van de 
meest invloedrijke rockalbums aller tijden, met 
de iconische bananenhoes van Warhol en elf 
tracks waarbij rock-’n-roll en avant-garde elkaar 
afwisselden. Het is een plaat die met haar rau-
we, unieke sound het verloop van de muziek-
geschiedenis veranderde en artiesten uit diverse 
generaties inspireerde, zoals David Bowie, The 
Kinks, The Rolling Stones, Joy Division en Sonic 
Youth. Het is het vinyl-album dat de meeste mu-
ziekliefhebbers kapot gedraaid en verfomfaaid 
in hun platencollectie hebben staan. In Noord-
Holland op 14 oktober in Victorie in Alkmaar.
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www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak
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Schuren - beitsen - lakken
of gespoten in een

duurzame coating in elk
gewenste kleur !!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,

Egmond a/d Hoef, 072-5064133

UW MEUBELS EN 
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!

Al bijna 40 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,
steeds ± 40 stuks op voorraad.

Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

Leidsevaart 13 
2161 AR Lisse
0252-341907

Last van ... ?
• hielspoor
• lage rugklachten
• hallux valgus
• nekklachten
• schouderklachten
• knieklachten
• heupklachten
• platvoeten
• doorgezakte voeten
• brandende voeten
• vermoeide benen

• diabetische voeten
• holle voeten
• spreidvoeten
• kramp in de kuiten
• artrose

 Probeer vandaag 
 nog de steunzolen
 van Fusselastic. 
 Tel: 053 - 82 00 810
 www.fusselastic.nl

Eindelijk hulp
bij voet- en

gewrichtspijn

Naarmate we ouder worden, bestaat 
het risico dat mensen allerlei 
vervelende lichamelijke klachten 
krijgen. Deze klachten worden 
mede veroorzaakt doordat veel 
mensen na verloop van tijd niet 
meer 100% rechtop lopen. 
Fusselastic steunzolen geven 
uitstekende resultaten bij het 
verlichten van de pijn op diverse 
plekken, waardoor uw klachten 
mogelijk verminderen.

Voor wie?
De Fusselastic steunzolen hebben 
voornamelijk baat voor mensen die 
last hebben van hielspoor, hallux 

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds
valgus, (lage) rugklachten, knieklach-
ten, schouderklachten, nekklachten,  
platvoeten, diabetische voet, 
brandende voeten, vermoeide benen, 
holle voeten, spreidvoeten, kuitkramp 
en artrose. 

Het unieke concept van Fusselastic
Fusselastic steunzolen zijn slechts één 
millimeter dik en kunnen in al uw 
schoenen worden gedragen, zelfs in 
open schoenen. De steunzolen nemen 
de natuurgetrouwe 3-punts-vering 
over zodat u weer 100% rechtop loopt. 
Daarnaast ondersteunen ze de 
terugloop van het bloed naar het hart. 
Uw voeten krijgen hun functie, het 

Drukpunten die de klachten veroorza-
ken, worden direct zichtbaar. Op basis 
van deze meting worden de steunzolen 
altijd specifiek voor uw voeten 
gefabriceerd. Maatwerk dus. Zodoende 
garanderen wij een perfecte pasvorm.

Meer informatie
Bent u benieuwd of Fusselastic uw 
pijnklachten kan helpen verminderen? 
Meer informatie vindt u op onze 
website www.fusselastic.nl. Of belt u 
ons voor een brochure of het maken 
van een afspraak voor een gratis 
voetmeting: 053 - 82 00 810.

balansvermogen, de spiertraining en 
de schokbrekende elasticiteit 
stapsgewijs weer terug. Fusselastic 
levert op maat gemaakte steunzolen 
die de voet echt hulp biedt. Meer dan 
200.000 mensen vonden er al baat bij.

Onze werkwijze
Fusselastic werkt landelijk. Omdat 
elke voet uniek is, wordt er door onze 
consulenten een geheel vrijblijvende 
voetmeting bij u thuis gedaan en u 
krijgt een persoonlijk en deskundig 
advies. U kunt een model in uw eigen 
schoenen uitproberen en direct 
ervaren of Fusselastic steunzolen 
helpen uw klachten te verminderen. 
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KRUISWOORDPUZZEL
Vijftig Pluswijzer nr. 37

Horizontaal 1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roof-
dier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engels-
man; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buidel-
dier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemelli-
chaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlij-
ke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schil-
der; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. ver-
grootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstru-
ment; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cir-
kelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rino-
ceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds auto-
merk; 79. InterKerkelijk Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvo-
gel; 87. onaangenaam mens (nurk).

Verticaal  1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6.
koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lid-
woord; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder
water; 16. voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reu-
zenslang; 23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier;
27. deel van ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inko-
mende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37.
plaaggeest; 39. badplaats in Florida; 40. deel van schip;  42.
leesteken; 43. literatuur waarin het verhalende element over-
heerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie
van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap;
55. soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse
munt; 59. autoped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland;
63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Econo-
mische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul;
73. Indonesisch rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne;
78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82.
boomsoort; 85. Japans bordspel.

Kruiswoordpuzzel

U kunt de oplossing t/m 17 mei 2017  invullen via www.50pluswijzer.nl/puzzel of sturen naar: De 50Plus-Wijzer, 
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.

Puzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzen
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  Hoofdstraat 8, 7875 AC  Exloo
Telefoon: 0591-549946

www.wapenvanexloo.nl

2 overnachtingen 
voor 2 personen 

op basis van 
halfpension

kaarten van de 
fi lm Dubbelspel
kaarten van de kaarten van de 
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Win één van de vijf 
bierpakketten van 

Vriendenbier!

www.vriendenbier.nl



De heer R.A. (René) van Bruggen (49)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
(De heer Van Bruggen ontvangt zijn onderscheiding in verband met een verblijf in 
het buitenland op een later moment)

De heer Van Bruggen was van 2004 tot 2016 penningmeester van de Stich-
ting Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Deze stichting is verantwoor-
delijk voor de instandhouding van het kathedrale complex 
en voor alle niet religieuze activiteiten in deze bisschops-
kerk. De kerk ondergaat al jaren een restauratie, 
de heer Van Bruggen heeft deze in financieel opzicht in 
goede banen geleid. Daarnaast was hij van 2005 tot 2015 
bestuurlijk actief voor het Nederlands Instituut voor 
Register Valuators. 
Ook is hij sinds 2010 penningmeester van de Lionsclub 
Haarlem en zet hij zich in voor de organisatie van diverse 
activiteiten en acties ten behoeve van goede doelen.

Koninklijke onderscheidingen in Heemstede

Mevrouw B.M.T. (Boudi) Dortland-Bier (76)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Dortland was van 1971 tot 1984 
bestuurlijk actief voor de Dordtse School-
vereniging voor Lager, Middelbaar en Ho-
ger Beroepsonderwijs. Van 1990 tot 1998 was 
zij ouderling bij de Protestantse Gemeen-
te Heemstede en vanaf 2011 was zij hier vier 
jaar lang secretaris van het College van Di-
akenen. Sinds 1997 is zij coördinator van de 
vrijwilligers bij de Stichting de Oude Kerk in 

Heemstede. Hier initieerde en organiseerde zij theeconcerten die bijdroegen 
aan het verwerven van voldoende middelen en steun voor noodzakelijk on-
derhoud en vernieuwing van het monumentale kerkgebouw. Eveneens van-
af 1997 is mevrouw Dortland actief voor de Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen in Haarlem, tot 2011 als (adjunct) secretaris en 
sindsdien als vrijwilliger. 

Heemstede - De burgemeester van Heemstede, Marianne Heeremans, heeft op woensdagmorgen 26 april bij de jaarlijkse lintjesregen zes koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Daarnaast ontvangt een inwoner zijn onderscheiding in de gemeente Noordwijk en wordt een onderscheiding op een later 
moment uitgereikt in verband met een verblijf in het buitenland. Wie krijgen de versierselen?

De heer H.T.M. (Hein) Uitendaal (72)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als eigenaar/directeur van Restaurant Land-
goed Groenendaal nam de heer Uitendaal 
het initiatief voor de wekelijkse openbare 
zomerconcerten. Belangeloos stelde hij 
hiervoor de muziektent beschikbaar en or-
ganiseerde en financierde de concerten. Met 
dezelfde muziektent maakte hij van 2010 
tot 2014 concerten mogelijk voor bewoners 
van de Hartekamp in Heemstede. In 1996 

richtte hij de stichting Banyaka the Gambia op. De stichting vergaarde 
fondsen en realiseerde een onderwijs- en ziekenzorgproject 
in Gambia. Met zijn stichting realiseerde hij in Gambia een 
school voor 810 kinderen, een permanente medische post, 
een behandel- en verpleegafdeling en een gebouw voor de 
huisvesting van het medisch personeel. In 2013 is de stichting 
overgedragen aan de stichting Elburg helpt Gambia.

De heer N. (Nico) Baan (76)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Baan is op verschillende manieren 
actief als veteraan. Hij is vrijwilliger bij de Ver-
eniging Nederlands Nieuw-Guinea Militairen 
1945-1962 (sinds 2003) en bij de Vereniging 
Oud-Militairen Indië en Nieuw-Guineagan-
gers, afdeling Noord-Holland (sinds 2006). 
Sinds 2007 is hij actief lid (en sinds 2011 
voorzitter) van de Veteranen Advies Commis-
sie Heemstede; hij is o.a. nauw betrokken bij 

de organisatie van Veteranendag en de dodenherdenking in Heemstede. 
Ook is hij actief voor Adopteer een monument. Verder ondernam hij naast 
zijn betaalde baan bij Blokker van 1974 tot 2003 verschillende vrijwillige 
nevenactiviteiten en na zijn pensionering is hij nog steeds actief voor de 
Blokker Kader Senioren Vereniging.

De heer J.W. (Co) Boot (85)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Boot heeft zich vele jaren ingezet 
voor de parochie Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart in Heemstede. Naast zijn lidmaatschap 
van het koor was hij van 1950 tot 2007 
bestuurslid en secretaris van het dames- en 
herenkoor. Hij was 42 jaar redacteur van de 
Valkenroep, de koorkrant die 10 keer per jaar 
verschijnt. Sinds 1967 stelt hij het jaarplan 
van het koor samen. En 15 jaar, van 1998 tot 

en met 2013, maakte hij deel uit van de bouwcommissie die ervoor zorgt 
dat de kerk aan het Valkenburgerplein en bijbehorende gebouwen en tuin 
in goede staat zijn en blijven. 

De heer R. (Rob) van der Wel (62)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Wel zet zich al bijna 30 jaar in voor 
de Binnenweg/Raadhuisstraat, het winkelcentrum 
van Heemstede. Van 1988 tot 2006 was hij een actief 
bestuurslid van de Winkeliersvereniging Centrum 
Heemstede (WCH). Gedurende 12 jaar (van 1994 tot 
2006) was hij voorzitter van de WCH. Hij was betrok-
ken bij de oprichting van deze winkeliersvereniging 
en zette zich in om nieuwe leden te 
werven voor de WCH. Hij verzorgde 

het informatieblad van de winkeliers. Als lid van een klank-
bordgroep behartigde hij de belangen van de winkeliers bij de 
gemeente. Hij ondernam vele activiteiten om het winkelhart 
van Heemstede te promoten en klanten te trekken. Ook nu nog 
zet hij zich als onbezoldigd adviseur in voor het winkelgebied 
dat nog steeds floreert en relatief weinig leegstand kent.

De heer R.A.J. (Ruud) van den Berg (58)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
(De heer Van den Berg krijgt zijn onderscheiding op 26 april 2017 in Noordwijk)

De heer Van den Berg is sinds 1977 actief als secretaris, penningmeester, 
presentator en vrijwilliger bij Stichting Radio Norvicus in Noordwijk. De 
stichting startte als zieken- en bejaardenomroep maar is sinds 1994 de 
huisomroep voor de bewoners van verzorgingshuis Jeroen in Noordwijk. 
En verzorgt de radioprogramma’s voor de 136 bewoners. De zendtijd 
breidde in de loop der jaren uit van vijf uur naar vijftig uur per week. De 
heer Van den Berg is samensteller en eindredacteur van het grootste deel 
van de programma’s, presenteert programma’s en is actief als technicus 
en als websitebeheerder. Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan 
de vernieuwing en automatisering van de programma’s en conserveert de 
grammofoonplatenverzameling.
Omdat de activiteiten zich allemaal in Noordwijk afspelen, ontvangt de 
heer Van den Berg zijn Koninklijke onderscheiding ook in die gemeente.

Mevrouw M.A. (Micky) Piller (66)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Piller werkte onder andere als jour-
nalist en kunstcriticus voor Haagse Post, NRC 
Handelsblad en het Financieele Dagblad. Van 
2003 tot 2009 was zij adviseur inkoopbeleid 
van de Bouwfonds Kunststichting. Zij was 
vanaf de opening in 2002 tot 2016 werkzaam 
als conservator van het museum Escher in 
het Paleis. Zij heeft in belangrijke mate bij-
gedragen aan het succes van het museum in 

binnen- en buitenland. Escher is in korte tijd weer nationaal en internatio-
naal op de kaart gezet en het museum trekt jaarlijks ca. 140.000 bezoekers. 
Ook besteedde zij veel energie en tijd aan het toegankelijk maken van kunst 
voor grote groepen mensen en het opzetten van educatieve programma’s. 
Daarnaast zet mevrouw Piller zich sinds 2015 met haar website www.op-
wegnaardekunst.nl in voor cultuureducatie. 
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Geïnspireerd 
door Monet
Regio - De komende maan-
den exposeert Marjolein 
Lensink-Neijzing bij Sanquin 
Bloedvoorziening in Haarlem. 
Marjolein woont en werkt in 
de Zaanstreek. Haar foto’s 
maakt ze in haar directe om-
geving met oog  voor de al-
ledaagse werkelijkheid. Een 
wolk, een schaduw, alles kan 
bijzonder zijn. Zij is op zoek 
naar de parel in de knopen-
doos. De foto’s zijn gemaakt 
met een mobiele telefoon en 
bewerkt met de Instagram 
app. De serie ‘Bloempje van 
Links’, maakt ze van bloemen 
in de berm of langs de wa-
terkant, tegen een strakblau-
we lucht. Een zelf opgelegde 
foto-opdracht was het Zaans 
Alfabet, elke dag een fo-

to maken van een alledaags 
voorwerp met een letter, in 
de volgorde van het alfabet. 
Het resultaat is een prachtige 
poster. Marjolein geeft foto-
grafie-tips en workshops met 
het thema ‘Anders Kijken’. De 
expositie is tot 5 juli tijdens 
de openingstijden te zien bij 
Sanquin Bloedvoorziening, 
Boerhaavelaan 32/C te Haar-
lem. Zie ook:
www.marjoleinzaandam.nl en 
www.sanquin.nl/Haarlem.

HartKliniek Kennemerland 
opent in Zandvoort
Regio - De door cardiologen 
zelf opgerichte HartKliniek 
Nederland, blijkt te voorzien 
in een grote behoefte van 
hartpatiënten uit heel Neder-
land. HartKliniek opende op 
18 april haar vijfde vestiging, 
nu in Zandvoort: HartKliniek 
Kennemerland. HartKliniek 

is een zelfstandig (privaat) 
behandelcentrum voor me-
disch specialistische cardio-
logie. Net als in het zieken-
huis werken er in HartKliniek 
gekwalificeerde cardiolo-
gen. In HartKliniek is er ech-
ter geen wachtlijst, heeft u al-
tijd dezelfde cardioloog, wor-

den alle onderzoeken door 
dezelfde cardioloog gedaan 
en krijgt u direct (dezelfde 
dag) de uitslag. Zorg in Hart-
Kliniek betekent niet alleen 
de hoogste kwaliteit cardi-
ologie, maar ook een hoge 
mate van persoonlijke aan-
dacht. Bij hartpatiënten gaat 
het immers om aandacht en 
het goed kunnen luisteren 
naar de hulpvraag. De mate 
van specialisatie en samen-
werking met de huisartsen 
maakt dat sommige behan-
delingen ook medisch ge-
zien beter in HartKliniek kun-
nen gebeuren. In HartKliniek 
kijken de cardiologen name-
lijk niet alleen naar uw hart, 
maar vooral ook naar wat de 
invloed van uw hartaandoe-
ning is op uw gehele welzijn. 
Iedereen is welkom in Hart-
Kliniek, of u nu een nieu-
we patiënt bent of al een be-
staande hartpatiënt die over-
stapt vanuit het ziekenhuis. 
HartKliniek Kennemerland, 
Thomsonstraat 1, Zandvoort. 

Info op www.hartkliniek.com 
of bel 088-5002000.

Heemstede – Verspreidnet, die de bezorging van ‘de 
Heemsteder’ voor rekening neemt, is altijd op zoek naar 
mensen die als krantenbezorger aan de slag willen. Een-
maal per week, woensdagmiddag, ga je met een volle 
tas kranten de wijk in om inwoners blij te maken met de 
leukste huis-aan-huiskrant van Heemstede.  Als kran-
tenbezorger verdien je actief en lekker in de buitenlucht 
je geld. De verdienste is goed. Wil je weten in welke wijk 
je aan de slag kunt? Nu of juist later, in de zomervakan-
tie? Win informatie in bij Verspreidnet, telefoon: 0251-
674433 of mail: info@verspreidnet.nl

(Vakantie-)bezorgers nodigHeemstede - Ook Heemste-
de ontkomt niet aan de druk 
van de politieke- en milieu-
lobby om het restafval te be-
perken en het overige afval 
te hergebruiken. Om de me-
ning van de burgers te pei-
len huurde de gemeente De 
Jong Milieu Advies in. Zij 
stuurden 1200 inwoners een 
enquête toe. Ook via de web-
site van de gemeente kon je 
je mening geven. De respon-
se was niet zo hoog (30%). 
De deelnemers kregen een 
uitnodiging om op 19 april in 
het raadhuis te discussiëren 
over de (toekomstige) wijze 
van afvalinzameling. Krap 25 
personen namen de uitnodi-
ging aan. Zoals zo vaak ko-
men daar mensen op af die 
iets hebben met het onder-
werp. Al leeft het onderwerp 
niet echt, op termijn raakt het 
iedereen in Heemstede. Mo-
menteel scoort Heemstede 
niet slecht. Slechts 3% van 

de inwoners geeft aan afval 
nooit te scheiden. Het papier 
wordt goed apart gehouden, 
ook het plastic wordt steeds 
beter gescheiden van de rest. 
Wel zijn er veel te weinig 
containers waar het plastic 
in kan. Op de huidige wijze 
doorgaan, met het aan huis 
inzamelen, zal nooit het ge-
wenste resultaat opleveren. 
Dat is de althans de opvat-
ting van de gemeente en on-
derzoekers. Wat en hoe dan 
wel? Dat mochten de aanwe-
zigen op grote vellen papier 
aangeven.
Eén grote gemene deler is 
de wens om in de zomer het 
GFT-afval wekelijks op te ha-
len, in
 de winter kan het dan minder. 
De gemeente wil meer inzet-
ten op het scheiden van plas-
tic, drinkkartons en blikjes. 
Daar, vooral in het plastic, valt 
de meeste winst te behalen. 
Deze materialen kunnen 

goed worden hergebruikt. 
Het gewicht van de grijze 
container bestaat voor 41% 
uit plastic, drinkkartons en 
blik.
Een van de voorstellen is om 
het restafval door de bewo-
ners zelf te laten wegbren-
gen naar containers. Hierte-
gen bestaat weerstand, voor-
al voor ouderen kan dat een 
probleem zijn. Krijgen inwo-
ners een bakje in de keuken 
voor de etensresten? Een van 
de aanwezigen merkte op 
dat het misschien veel be-
ter is om het afval achteraf te 
scheiden. Dat gebeurt nu al 
op grote schaal door de af-
valverwerkers. Het zou zelfs 
een beter resultaat opleve-
ren dan dat de burgers het 
zelf doen. Over het financiële 
aspect werd met geen woord 
gerept. Afrekenen per ingele-
verde kilo zou op termijn een 
optie zijn. Er kwamen weinig 
nadelen aan bod zoals ‘afval-
toerisme’, sjouwen met afval 
of hogere kosten. Van men-
sen in een benedenwoning 
brengt 50% het liever weg 
dan dat het duurder wordt. In 
appartementen ligt dat zelfs 
op 82%. Zoveel zielen zoveel 
meningen. Het college gaat 
een plan opstellen waarover 
de raad dan kan beslissen. In 
de herfst zal er meer duidelijk 
zijn waar het naar toe gaat 
met het Heemsteedse afval. 

Eric van Westerloo

Heemstede wil in 2025 terug naar 30 kg 
restafval per persoon per jaar

Heemstede - Vele grote au-
tomerken bij elkaar, waar 
kom je dat tegen? Natuurlijk 
op de Raadhuisstraat & Bin-
nenweg in Heemstede!
Op zaterdag 6 mei organi-
seert de winkeliersvereniging 
WCH van Heemstede weder-
om de jaarlijkse autoshow. 
Grote merken als BMW, 
Renault, Mercedes, Volvo, 
Ford, Mazda, Hyundai, Alfa-
Romeo, Toyota, Suzuki, Mini 
en Smart tonen hun nieuwste 
modellen. En wie weet wat er 
nog meer aan prachtige boli-
des te zien zal zijn. Het is een 
evenement dat veel manne-
lijke bezoekers aantrekt. Da-
mes zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Ongedwon-
gen kijken naar al die prach-
tige glimmende voertuigen, 
er even in zitten en je laten 
informeren over de bijzon-
derheden... In voorgaande ja-
ren trok de AutoShow Heem-
stede van de Raadhuisstraat 
& Binnenweg grote belang-
stelling. De bezoekers rea-
geerden zeer enthousiast. 

Winkelcentrum Heemstede 
organiseert deze autoshow 
daarom graag. Het wordt 
vast weer een zeer geslaagd 
evenement voor publiek en 
de middenstand van Heem-
stede. Ook dit jaar weer om-
lijst met gezellige livemuziek.  
De toegang is gratis. De win-
kelstraat in het centrum blijft 
gewoon open voor alle ver-
keer en de parkeerplaatsen 
blijven beschikbaar. 
De AutoShow Heemste-
de komt tot stand in nauwe 
samenwerking met A-merk 
Dealers uit de regio. Dit jaar 
zijn dat onder meer Van Poel-
geest (BMW / Mini) Stern Ex-
clusief (spectaculaire verras-
sing!), Svala Haarlem (Volvo), 
Louwman Haarlem (Toyota), 
Biemond & Van Wijk (Mer-
cedes / Smart), Velserbeek 
(Renault / Mazda / Hyun-
dai), Autobedrijf Kunst (Su-
zuki), Carwash Heemstede 
(ook aanhangerverhuur), Ar-
dea (Ford personenauto’s / 
bedrijfswagens), Vireo Auto 
(Alfa Romeo).

AutoShow in hartje 
Heemstede op zaterdag 6 mei
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Heemstede - De afdeling 
Heemstede van de Protes-
tantse Kerken Nederland or-
ganiseerde op 18 april een 
discussieavond over het ver-
trouwen in de politiek. De in-
leider, journalist/ presenta-
tor Frénk van der Linden, was 
scherp, daagde de sprekers 
uit en reageerde ad rem. Wet-
houder Christa Kuiper (CDA) 
Professor Meindert Fennema, 
Dick Jansen (Voedselbank 
Haarlem) en Roland van Vliet 
(ex-PVV Kamerlid) gaven 
hun visie op het onderwerp. 
Fennema schermt graag met 
feiten en feitjes. Zo claimt hij 
dat het vertrouwen in de po-
litiek ten tijde van het kabinet 
Piet de Jong (jaren 60) veel 
lager was dan nu. “Vertrou-
wen komt te voet en gaat te 

paard”, merkte hij op. “Men-
sen keren zich niet af van de 
politiek. Zij bekijken de par-
tijen als een nieuwe auto, 
nu eens dit model dan weer 
een ander.” Volgens hem was 
D66 ooit de meest populis-
tische partij in Nederland. 
Van de gekozen burgemees-
ter e.d. kwam echter niets te-
recht. Christa Kuiper wil dat 
de politiek juist de burgers 
vertrouwt. Zij vond dat na de 
verkiezingen ook de stem van 
de minderheid moet worden 
gewogen. Zij was daarom 
niet tegen de deelname van 
de PVV in een eerder kabinet. 
Dick Jansen werkt in buurten 
waar DENK en de PVV rela-
tief hoog scoren. De mensen 
namen volgens hem de moei-
te te gaan stemmen, maar 

Discussieavond over politiek
Vertrouwen in de democratie 
is er wel, in politici minder

met hun stem wordt vervol-
gens niets gedaan, ze zijn te-
leurgesteld en verliezen zo 
het vertrouwen. Roland van 
Vliet liet een verrassend hel-
der beeld ontstaan over het 
functioneren van de lands-
politiek. “Veel burgers heb-
ben een ingebakken aversie 
tegen de politiek. Na de wet-
gevende macht (1e & 2e ka-
mer) de uitvoerende (kabi-
net) en de rechtelijke macht 
vormen de ambtenaren de 4e 
macht, de pers de 5e, de lob-
byisten (VNO/NCW) de 6e. 
Pas dan volgen de burgers.” 
Volgens Van Vliet is het par-
lement veel te eenzijdig sa-
mengesteld. 
Moet het systeem verande-
ren? Er werd geopperd om 
te stemmen voor één lande-
lijke en één kandidaat uit de 
eigen provincie. Van Vliet wil 
de eerste kamer afschaffen. 
Fennema zou graag per di-
rect de burgemeesters willen 
kiezen. “Wij moeten af van 
het toespelen van baantjes 

Broedende 
kieviten gestoord?
Met groeiende verba-
zing heb ik zaterdag de 
landbouwvoertuigen over 
het Manpadslaangebied 
hun weg zien banen. Al-
les werd omgeploegd, 
besproeid en ge-egali-
seerd op zondag uitein-
delijk. Tot aan zondag-
avond vlogen verwarde 
kieviten, die hun nestjes 
hadden gelegd met eie-
ren op dit land, verward 
en verstoord rond ...! Alles 
is weg! Ik dacht dat kie-
viten bescherming had-
den?

Willem Luuk Nijdam, 
Heemstede

INGEZONDEN

Wat nog wel kan bij dementie
Regio - In Alzheimer Café 
Haarlem is maandag 1 mei 
schrijver Ruud Dirkse te gast. 
Hij publiceerde o.a. ‘Ik heb 
dementie’ en ‘’(Op)nieuw ge-
leerd, oud gedaan’. Het ge-
spreksthema: wat kan er al-
lemaal nog als er sprake is 
van dementie.
Het nagaan van wat er mo-
gelijk is levert veel op voor 
mensen met dementie en 

hun omgeving. Onderwer-
pen die daarbij aan de orde 
komen zijn ‘Gevoelens spe-
len een grote(re) rol’ en ‘Mo-
derne hulpmiddelen die voor 
mensen met dementie het 
leven vergemakkelijken.’
Belangstellenden zijn wel-
kom in Trefpunt ‘t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, 
Haarlem. Aanvang is 19.30 
uur en de toegang gratis.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk 07-04-2017 Jospeh W. Bakker & Melissa A. de Vries. 
Huwelijk 12-04-2017 Joost Boerboom & Carina Tolle. 
Huwelijk 14-04-2017 Arnoud Melsert & Ingrid J.M. Hendriksen. 
Huwelijk 18-04-2017 Sjoerd P. Hageman & Annemieke Huizenga.
Geboorte 06-04-2017 Abel Johannes Elsenaar. 
Geboorte 17-04-2017 Flore Janne Meike Regube Ebbink. 
Geboorte 18-04-2017 Pip Josephina Georgia Kuhlmann. 
Geboorte 20-04-2017 Carlijn Geertje Simone Verburgt

Heemstede - Dinsdag 9 
mei komt boswachter Gerard 
Scholten aan het woord tij-
dens de Trefpunt-WIJ Heem-
stede lezing. 
Overal om je heen zingende 
vogels en bloeiende bloemen 

en struiken. De bomen staan 
er fris bij met hun jonge licht 
groene blad. Vlinders flad-
deren door de tuin en in de 
duinen zijn de eerste zand-
hagedissen gepot. Je hoort 
de nachtegalen hun mooie 

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
‘Lentekriebels’ door 
boswachter Gerard Scholten

lied fluiten. Van binnen zitten 
krijgt boswachter Gerard de 
kriebels dus gauw naar bui-
ten want daar gebeurt het. 
Buiten zie, hoor en ruik je 
de lente. De lezing start om 
13.30 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is €5,-. 

Aanmelden kan via www.
wijheemstede.nl of (023) 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Kunstkring 
presenteert 
programma

Heemstede - De theater-
directeuren uit Heemstede, 
Haarlem, Velzen en Hoofd-
dorp presenteren op een hu-
moristische en informatie-
ve manier op maandag 1 mei 
het nieuwe programma van 
de Heemsteedse Kunstkring. 
Het programma is een bond 
spektakel van musical, (klas-
sieke) muziek, jazz, dans, ca-
baret, toneel en opera. Be-
langstellenden zijn van harte 
welkom. De presentatie van 

het programma begint om 
20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis in Heemste-
de. De deuren zijn open van-
af 19.30 uur. Na afloop om 
22.00 uur is er een borrel.

aan partijgenoten of ex-poli-
tici. Neem gewoon de beste 
voor de job.” Jansen ziet veel 
te weinig lokale politici in 
Haarlem die de wijk in trek-
ken. Nu verliezen zij de voe-
ling met inwoners of kennen 
hun problemen niet. 
Niemand heeft de illusie dat 
met deze discussie het ver-
trouwen in de politiek is her-
steld. Toch is het zinvol om zo 
nu en dan stil te staan bij het 
functioneren van het politie-
ke bedrijf. Wat wel duidelijk 
werd, is dat de burger ver-
trouwen heeft in de demo-
cratie op zich, maar minder in 
de politici die aan de touw-
tjes trekken. 

Eric van Westerloo





Geslaagd voor zwemdiploma
Heemstede - Zaterdag 
22 april zwommen diver-
se kinderen af voor hun A-, 
B- of C-diploma. SportPla-
za Heemstede noteerde de 
volgende 'geslaagden'. 
A-diploma:
Charlotte Adema, Lu-
cas Baan, Elin van Ba-
len, Haidée But, Senna 
Castelein, Fenne Dijkstra, 
Kick van Driel, Otto Du-
tilh, Maia Engelmann, Lars 
de Fluiter, Cooper van Ga-
len Last, Zoë Kastrin, Livia 
Khong,  Dalayla Koet, An-
nan vd. Kooij,  Max Koster, 
Kayla de Kwaasteniet,  Ki-
ki Langezaal,  Timme Los, 
Mila Louridtz, Nova Maas,  
Jeavi van Norde,  Tim On-
derstal,  Meis Rijlaarsdam, 
Mik Smith, Juliet Swart,  
Yasin Tepe, Mijntje This-
sen,  Aleksander Tijdeman,  
Teun van Varick, Dayenne  
van der Veen, Lola Vrijland, 
Isa Waardenburg,  Dirk de 
Wijs, Julian Worrell en Yin-
the van der Wouden.

B-diploma:
Tamim Ahmadi,  Foppe  van 
den  Beld,  Tijler Blüm, An-
nemijn de Boer, Taeke van 
Braam Houckgeest, Julie 
Delahaij, Arthur Dumon-
net, Fenna Duvekot, Jay-
lee Gilds,  Carine Groene-
veld,  Jazz Haitjema, Skye 
Hantel,   Naylo Hoek, Mila 
van Heusden, Isa Kolff,  De-
an Kracht, Kate Kulk,  Sylvie 
van de Mars, Amber Mor-
riën,  Roos Poster, Frede-
rieke Regterschot, Djay-
la Sadloe,  Teun van Sam-
beek,   Duuk van Selm,  An-
ne-May Smits,  Alexander 
Wassink, Max van der Wei-
den en Sanne Zoetmulder.
C-diploma:
Juliette Blüm, Amelie Bra-
lewska,  Tessa van Campen, 
Rover van Damme,  Owen 
Loftus, Lisa van Noort, Jeff 
Schrier, Daphne Stokman 
en IJsbrand Timmer.

Allemaal van harte gefeli-
citeerd!

Geslaagd bij EHBO-vereniging Heemstede
Heemstede – Donderdag 
20 april was het ’s avonds 
een drukte van jewelste in de 
Crayenesterschool te Heem-
stede. 

Na een cursusperiode van 4 
maanden waren de cursis-
ten helemaal klaar voor het 
EHBO-examen.  Plezier, span-
ning, (wan-)hoop... al deze 

emoties waren deze avond, 
in meer of mindere mate aan-
wezig! Onder de kritische blik 
van examinatoren mevrouw 
R.M. Arbouw-Wilkens en de 
heer A.J.W. Aalders, moch-
ten de cursisten laten zien 
wat zij allemaal geleerd had-
den van hun instructeur Ca-
sper van Gastel. Negen van 
de tien cursisten voldeden 

aan alle eisen en zijn nu in 
het trotse bezit van het Oran-
je Kruis EHBO-diploma. KNV 
EHBO, afdeling Heemstede, 
feliciteert Vincent, Milou, Le-
ontien, Marijke, Janna, Gijs, 
Marjolein, Dominieke, en Re-
ne hun behaalde EHBO-di-
ploma! Voor info www.ehbo-
heemstede.nl of via email:  
karlagroen@planet.nl

Moestuinles van meester Jan
Heemstede - Vrijdagmid-
dag, na de reguliere moes-
tuinles voor kinderen door 
vrijwilligers van Kom In Mijn 
Tuin,  kwam meester Jan 
(Bregman) nog een mini-
moestuinles geven. Hij leg-
de uit hoe je kunt bepalen 
met wat voor grond je te ma-
ken hebt. Hij heeft een boek 
uitgeven waarin alles over 
moestuinieren op een een-
voudige manier wordt uitge-
legd. Jan Bregman is al 40 

jaar moestuinmeester van de 
oudste schooltuin van Am-
sterdam.  Arno Koek, eige-
naar van boekhandel Blokker 
was er ook om zijn boek en 
andere interessante tuinboe-
ken te laten zien. 
Iedere aanwezige moestuin-
der-in-de-dop kreeg een 
plantje en een zakje zaad na 
afloop van meester Jan. Al 
met al was het een leerzame 
middag zo vlak voor de mei-
vakantie!

Voorwegschoolkinderen 
zingen in Bavo Leidsevaart
Heemstede - Na vele oe-
fensessies mochten 76 kleu-
ters van de Voorwegschool uit 
Heemstede, in navolging van 
het succes van het jaar ervoor, 
optreden in de Bavokerk op 
de Leidsevaart in Haarlem. Dit 
gebeurde op vrijdag 21 april; 
de eerste dag van het drie-
daagse evenement 'de nieuwe 
Bavo bloeit'.  Dat is een bloe-
menevenement ter ere van de 
architectuur van de Bavokerk. 
Inspiratiebron voor dit bloe-

menevenement zijn de vele 
florale motieven die architect 
Jos Cuypers (1861-1949) tij-
dens de bouw verwerkte in de 
kathedraal. Ook de toonaan-
gevende kunstenaar Jan Dib-
bets heeft zich bij zijn ontwer-
pen van de nieuwe glas-in-
loodramen voor de Haarlemse 
basiliek laten inspireren door 
bouwmeester Jos Cuypers. 
Tijdens dit driedaags evene-
ment hebben alle kleuters van 
de Voorwegschool een optre-

den verzorgd rondom het the-
ma ' Lente, bloemen bloeien 
en jonge dieren'. Door de juf-
fen van de drie kleutergroe-
pen en de vakleerkracht Mu-
ziek is hard gewerkt aan het 
programma voor het optre-
den. Dat is samen met de kin-
deren tot stand gekomen net 
als het decor, kledingkeuze en 
de prachtige decor-figuren. 
Na weken van intensief oefe-
nen en verschillende try outs 
voor verschillende groepen 

van de Voorwegschool, kwam 
alles bij elkaar tijdens het op-
treden in de Bavo. Tijdens 
het optreden werden er lied-
jes gezongen en werd er ‘ge-
rapt' met als thema 'bloeien-
de bloemen en de lente'. Het 
omvangrijke publiek bestond 
uit zowel familieleden als an-

dere bezoekers van de Bavo. 
Het optreden grossierde in 
staande ovaties en bewonde-
ring voor het spetterende op-
treden. De voorjaarsvakantie 
kon niet mooier en vrolijker 
beginnen voor de trotse kin-
deren en het toegestroomde 
publiek!
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Heemstede - Afgelopen 
vrijdag heeft H.B.C. bridge 
het seizoen afgesloten met 
een fiets bridgedrive. Dank-
zij de leden die deze dag en-
thousiast hun huis openstel-
den werd het een groot suc-
ces. De deelnemers fiets-
ten van de ene locatie naar 
de andere om te bridgen. Er 
werd door de gastvrouwen/
man gezorgd voor de inwen-
dige mens en als kers op de 
taart een heerlijke lunch ver-
zorgd door Broodje Bram.
Rond 17.30 uur verzamelde 
iedereen zich in het clubge-
bouw van H.B.C. waar ze wel-

kom werden geheten door 
het Shantykoor uit Vijfhuizen.
Onder het genot van een 
hapje en een drankje werden 
de winnaars bekendgemaakt.
Ook de clubkampioenen Re-
né Zwaneveld en Ron de 
Bruin werden samen met de 
slemkampioenen Jos Roest 
en Jan Rotteveel in het zon-
netje gezet. Nu genieten van 
een heerlijke zomer. In au-
gustus gaat HBC met frisse 
moed kennis bijspijkeren op 
de opfriscursussen om een 
gooi te doen naar het kam-
pioenschap van het volgend 
seizoen.

Bridgeclub H.B.C. De 
Toekomst sluit seizoen af

Haarlem-Zuid - Het is een 
van de wedstrijden die zowel 
RCH als HBC per se willen 
winnen. De twee Heemsteed-
se clubs gaan heel goed met 
elkaar om. De rivaliteit moet 
er tijdens de twee wedstrij-
den per jaar uitkomen. RCH 
stond er voor aanvang van 
wedstrijd in de vierde klasse 
D het beste voor. Met 42 pun-
ten staan zij op een keurige 
vierde plaats. HBC moet het 
met vier punten minder doen 
op plaats zes. Het duel zon-
dag 23 april begon romme-
lig. Het was aftasten waar op 
het veld winst viel te behalen. 
Waar lag de ruimte en wat 
doe je daar dan mee. RCH 

doelman Jari van Drunen 
moest al snel in actie komen 
op een schot van Liefting. Hij 
keerde de inzet met de voet. 
De doelman van de thuis-
club moest Urwin IJssel stui-
ten toen die gevaarlijk dicht 
bij een treffer kwam. Het spel 
bleef heen en weer golven. 
Heel veel foute passes en on-
nodig balverlies maakten dat 
het balbezit broederlijk werd 
verdeeld. HBC is qua voetbal 
deze middag de betere, maar 
RCH ging uiteindelijk met de 
winst aan de haal. Na een 
prima één twee combinatie 
trof de jonge Jesse van Loon 
doel voor HBC.
Nog geen drie minuten la-

RCH verslaat HBC 
in dorpsderby

ter trok RCH de stand weer 
gelijk. Na een snelle aan-
val werd de bal slecht weg-
gewerkt door de HBC de-
fensie. IJssel kon afdrukken 
voor de 1-1. Bas Aarts had 
HBC opnieuw op voorsprong 
moeten zetten. Hij miste de 
fraaie kans. Ook in de twee-
de helft kabbelde de wed-
strijd voort, waarbij het bal-
bezit iets in het voordeel van 
HBC was. De opbouw bij 
HBC is goed maar het ont-
breekt hen aan een afmaker 
in de voorste lijn. De spelma-
ker van RCH, Hakim Ajnaoua, 
stond maanden aan de kant 
met een blessure. Als inval-
ler bewees hij zondag zijn 
grote waarde voor zijn team. 
Hij strafte een misser Van 
Cas Draaisma vakkundig af 
met een schuiver in de verre 
hoek 1-2. De jonge scheids-
rechter Brandsma floot een 
uistekende wedstrijd. Hij liet 
het spel doorgaan bij lich-
te overtredingen en trok een 
kaart als het moest. De twee 
teams wisselden het maxi-
male aantal spelers tegen 
het einde van de wedstrijd. 
HBC drong aan, kreeg kan-
sen maar succes bleef uit. 
In blessuretijd maakte IJssel 
zijn tweede van de middag. 
Na een goede voorbereiding 
van Ajnaoua kwam hij alleen 
voor doelman Miezenbeek. 
Hij bleef rustig en bepaalde 
zo de eindstand op 1-3. RCH 
mag zich ditmaal de beste 
van Heemstede noemen. De-
ze eretitel is de bekroning op 
een goed seizoen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Op donderdag 
20 april hield HBC Gymnas-
tics onderlinge wedstrijden in 
de Icarus basisschool. Door-
dat dit lesuur turn sinds kort 
in de school wordt gehouden, 
is besloten deze wedstrijd uit 
te stellen. 

Een bijkomend probleem wa-
ren de toestellen. In deze zaal 
was geen evenwichtsbalk 
aanwezig en geen ‘brug on-
gelijk’. Dit vroeg veel aanpas-
singen voor de leiding, Tho-
mas. Gelukkig hangt er nu 
wel een balk aan de muur, 

‘Zenuwachtig gemaakt 
om niets’

maar dat was te laat om oe-
feningen daarop te doen. 
Door de grote groep meisjes 
waren er ook veel ouders en 
belangstellenden in de zaal. 
Er klonk dan ook regelma-
tig een groot applaus. Met de 
hulp van Eva, Puck, Maria en 
Jos werd de wedstrijd in een 
snel tempo afgewerkt, waar-
door Thomas keurig op tijd 
heel veel derde plaatsen kon 
opnoemen en ook een paar 
gouden en zilveren winnaars!
Om 17.00 uur waren de oude-
re meisjes aan de beurt. Met 
zeer gespannen gezichten 
liepen zij in de zaal rond. Ge-
lukkig mochten zij nog even 
oefenen voor het ‘eggie’ be-
gon. De juryleden namen hun 
plaats in en konden genieten 
van de eerste oefeningen. 

Hierbij viel wel op dat de oe-
feningen langer werden en 
ook de afwerking werd beter. 
En zo kwam eigenlijk alles op 
zijn pootjes terecht en had je 
je zenuwachtig gemaakt voor 
niets! Ook de meiden in de-
ze groep kregen allemaal een 
medaille en een mooi diplo-
ma.

Heemstede - Wassenaar, dit 
jaar na het kampioenschap 
in de eerste klasse gepro-
moveerd naar de Overgangs-
klasse, bofte niet met het 
wedstrijdprogramma voor 
de eerste weken, met dub-
bels tegen OG, RCH en (vol-
gende week) tegen Orioles. 
Maar hoewel de nederlagen 
tegen de Racing hoog uitvie-
len kon toch geconstateerd 
worden dat het team vol-
doende kwaliteit bezit om te-
gen de mindere goden pun-
ten te gaan scoren. Zaterdag 
in Heemstede leidde RCH na 
4 innings met 3-1 en leek het 
nog allerminst een gelopen 
race. Maar in de volgende 
slagbeurt viel het doek voor 
startend werper Lenko Eliza-
beth, die niet alleen 3 honk-
slagen tegen kreeg, maar ook 
nog eens 3 man met geraakt 
werper op de honken zet-
te en 3 x door zijn infield in 
de steek werd gelaten. Daar-
mee werd het 10-1 en leek 
het een 7-inningswedstrijd 
te worden. Dat de rit volle-
dig werd uitgezeten en in 10-
4 eindigde mag als een com-
pliment voor de veerkracht 
van de Wassenaars worden 
beschouwd. Zondag in Was-
senaar dreigde het ook even 
een korte wedstrijd te wor-
den. De allereerste worp van 
Jiorgeny Casimiri werd door 
Rick Nansink over de hek-

ken gemept, maar bleek toch 
de enige Heemsteedse honk-
slag van de eerste 3 innings 
te worden. Pas in de 4e slag-
beurt nam de Racing afstand 
tot 0-4 na een veldfout, 4 
honkslagen en 1 x 4 wijd. In 
de 7e inning werd het op re-
liever Vincent van Veen 0-8 
en in de 9e op Faisel Odulia 
0-13. Dat werd niet de eind-
stand, want nadat Al Mora-
les 7 innings en Lars Broer-
sen 1 slagbeurt de thuis-
plaat schoon hadden weten 
te houden, mocht pinchhitter 
Dave Steward het genoegen 
smaken op Lars Werkman 
een solohomerun te slaan en 
daarmee de Wassenaarse eer 
te redden. Komend weekend 
volgt de dubbel tegen Quick, 
zaterdag om 14.30 uur in 
Amersfoort en zondag om 
14.00 uur op het Heemsteed-
se Sportpark.

Foto: Rick Nansink, de man 
van de homerun op de eerste 
pitch in de wedstrijd.

Honkbal
RCH-Pinguïns leeft zich 
uit tegen Wassenaar



 

Activiteiten 
winkeliers
Zaterdag 29 april, Book-
storeday – dag voor de 
boekhandel – bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Div acti-
viteiten en gasten, muziek 
en hapjes. V.a. 9.30u. Zie 
ook: www.bookstoreday.nl 
en www.boekhandelblok-
ker.nl. Gratis toegang.

Autoshow
Zaterdag 6 mei Mooie 
bolides kijken in het cen-
trum van Heemstede, or-
ganisatie: Winkel Centrum 
Heemstede (www.wch.nl). 
9-17u. 

Film
Woensdag 3 mei, 20u. 
Romantische komedie bij 
WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Toe-
gang: e7,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Kunstkring
Maandag 1 mei, presen-
tatie programma Kunst-
kring Heemstede op hu-
moristische wijze. Raad-
huis Heemstede. Aanv. 
20u. Deuren open: 19.30u. 
Toegang vrij.

Lezingen / 
presentaties
Dinsdag 9 mei, boswach-
ter Gerard Scholten ver-
telt over lentekriebels, bij 
WIJ Heemstede / Trefpunt, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Aanv. 13.30u. Entree: 
e5,-. Aanmelden via www.
wijheemstede.nl of (023) 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Markten en beurzen
Zondag 21 mei Grote 
Jaarmarkt in centrum van 
Heemstede, organisatie: 
Winkel Centrum Heemste-
de (www.wch.nl), 11-17u. 

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

Zondag 7 mei concert 
‘The Battle’, van Harmo-
nie St. Michaël en zan-
geres Bodine uit Aerden-
hout, op Coornhert Lyce-
um, Lyceumlaan 1 te Haar-
lem, 14.30 uur. Kaartver-
koop 5,- voor jeugd t/m 
16; volw: 10,-. Via secreta-
riaat@stmichael-heemste-
de.nl of aan de zaal.

Senioren
verhalentafel
Vrijdag 12 mei, 19, 26 
mei, 2, 9, 16 juni Ver-
halentafel, verhalen over 
vroeger, Bibliotheek Heem-
stede, 10-12u. Toegang 
gratis. Julianaplein 1 in 
Heemstede. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m eind april Werk van 
Fokelien Faber: recycle-
schilderijen, te zien in 
Raadhuis Heemstede. ma/
di/woe: 8.39-17u. do: 8.30-
19.30u. vrij: 8.30-16u.

AgendA T/m zondag 7 mei ‘Eer-
betoon aan Herman Stoel’ 
in de Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. Open: do t/m 
zon,13-17u.). Zie verder: 
www.kzod.nl en www.face-
book.com.

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

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

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

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

Veilingen
Zondag 30 april Bieden 
vanaf 5 euro op geslo-
ten postpakketten met o.a. 
mobiele telefoons. The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 
37a, Heemstede, 13-15u. 
Info: 023-7600477 of: in-
fo@thevintagestore.eu.

Verhalentafel
Vrijdag 12 mei Praten 
over Heemstede van toen, 
voor 50+. 10-12u. De Lui-
fel, Herenweg 96 Heem-
stede. Toegang gratis, aan-
melden niet nodig. Komen-
de data: 19, 26 mei en 2, 9 
en 16 juni.

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

Heemstede - Meerlanden 
heeft een grondstoffenaan-
hanger geïntroduceerd voor 
inwoners van Heemstede. 
Deze aanhanger rijdt van-
af nu mee met de mede-
werkers van ‘beheer open-
bare ruimte’. Bewoners kun-
nen kleine afvalstromen 
in de aanhanger kwijt. Het 
gaat in eerste instantie om 
een proef van 3 maanden 
in Heemstede en daarna 3 
maanden in Bloemendaal. 
Wethouder Nieuwland heeft 
de speciale aanhanger in 
ontvangst genomen uit han-
den van Angeline Kierkels 
(algemeen directeur Meer-
landen).
 
Waar?
De Grondstoffenaanhanger 
is op werkdagen tussen 8.30 
en 15.30 uur op deze loca-
ties te vinden: Maandag: 
station Heemstede-Aerden-
hout, dinsdag: Rivierenwijk - 

Amstellaan, woensdag: bij de 
rotonde Valkenburgerplein, 
donderdag in Merlenhoven-
Aletta Jacobslaan en vrijdag 
in de Laan van Dick Laan. De 
aanhanger is uitgerust met 
een GPS-zender en daardoor 
traceerbaar. Op meerlanden.
nl is te volgen waar exact in 
Heemstede de aanhanger 
staat.
 
Wat kan er in?
In de grondstoffenaanhan-
ger kunnen bewoners frituur-
vet, spaarlampen, TL-buizen, 
kleine elektrische apparaten, 
inktpatronen, cartridges, bat-
terijen en textiel kwijt. Dit zijn 
de afvalsoorten die je door-
gaans naar de Milieustraat 
moet brengen, maar waar het 
negen van de tien keer niet 
van komt. Nu kun je dit in 
jouw eigen wijk kwijt als de 
grondstoffenaanhanger aan-
wezig is. Dat scheelt weer 
een ritje naar de Milieustraat.

Proef van drie maanden
Grondstoffenaanhanger voor frituurvet, 
batterijen, spaarlampen en meer

Heemstede - Zaterdag 
22 april was het ‘Nationa-
le Zaaidag'. Een initiatief 
van Pim Lemmers en de Bij-
enstichting. Wat een feest! 
Op heel veel plekken in het 
land werd gezaaid, ook in 
Heemstede. Patisserie Tum-
mers deelde gratis bloem-
zaad uit en diverse stukken 
grond werden ingezaaid. 
Zoals aan de Vrijheidsdreef 
waar de wethouders Hel-
een Hooij en Sebastiaan 

Zaaidag: wat een feest!
Nieuwland samen mee zaai-
den. Ook een groepje vrijwil-
ligers dat de noodzaak van 
deze actie inziet, zaaide mee. 
Bij de gemeente en patisserie 
Tummers is nog steeds gra-
tis bloemenzaad te halen, dus 
haast u, op = op! In bloem-
potten, in de tuin, langs de 
sloot, rond de bomen in de 
straat, overal waar een plekje 
leeg is kunt u zaaien! U doet 
er de bijen (en dus ook uzelf!) 
een groot plezier mee!

Heemstede - Maandag 1 
mei wordt bij WIJ Heemste-
de een themamaaltijd geor-
ganiseerd. U kunt voor een 
betaalbare prijs genieten van 
een meergangen menu.
U kunt aan tafel tussen 17.15 

Themamaaltijd bij WIJ Heemstede
en 18.00 uur. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Aanschuiven aan de stamta-
fel, voor mensen die alleen 
komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 uur. 

Eethuis de Luifel is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: belt 
u hiervoor 023–5483828.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 april 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Raadsbesluiten 20 april

In deze uitgave:
- Bibliotheek tijdelijk gesloten
- Dodenherdenking 4 mei
- Spreekuur burgemeester 
 op 12 mei

Plan voor inrichting terrein rond 
bibliotheekgebouw
De bibliotheek aan het Julianaplein wordt 
verbouwd tot een multifunctioneel pand 
waarin verschillende partijen een plek krijgen. 
De aannemer is op 24 april gestart met de 
eerste werkzaamheden in het gebouw. Ook 
het terrein rond het gebouw wordt opnieuw 
ingericht. Het plan hiervoor is onlangs 
vastgesteld. 

Voorzijde (Julianaplein)
Aan de voorkant komen fietsenrekken met groen 
en banken. Ook komen hier, nu de zieke kastanjes 
gekapt zijn,  twee bomen terug; welk soort bomen 
dat zijn is nog niet bekend. Verder komt hier een 
parkeerstrook. Het eerste vak is gereserveerd voor 
de politie. De twee vakken erna zijn bedoeld voor 
kort parkeren (maximaal 15 minuten).
Als de gehandicaptenparkeerplaatsen aan de 
achterkant niet voldoende blijken, worden er aan de 
voorkant nog twee plekken aangelegd. 

Achterzijde
Aan de achterkant van het gebouw komen een 
speellocatie en terras. Het plan voor de speeltuin 
wordt samen met kinderen uit de buurt gemaakt. 
Het kinderdagverblijf Op Stoom heeft aangegeven 
in de weekenden ook hun speellocatie open te 
willen stellen voor de buurt. Aan de achterkant 
komt ook een overdekte fietsenstalling voor het 
personeel. Het hele achterterrein is ’s avonds met 

twee hekken af te sluiten. Op deze manier kan 
overlast, zoals deze in het verleden heeft plaats 
gevonden, beperkt worden. 

Planning
Wanneer het terrein volgens dit definitieve ontwerp 
wordt ingericht, is nog niet precies bekend. Dit 
is ook afhankelijk van de werkzaamheden in het 
pand. Momenteel is de voorzijde in gebruik als 
bouwterrein. Het terrein achter het gebouw wordt 
gebruikt als parkeerterrein voor de aannemer om 
de overlast zo veel mogelijk te beperken. De nieuwe 
parkeerstrook aan de voorzijde van het pand wordt 
al wel op korte termijn gerealiseerd.

Bibliotheek Heemstede gesloten van 
2 tot en met 5 mei
In verband met de werkzaamheden gaat de 
Bibliotheek Heemstede intern verhuizen. 
Daarom is de Bibliotheek van dinsdag 2 tot en 
met vrijdag 5 mei gesloten.

De Bibliotheek verhuist tijdelijk naar de 
rechtervleugel vanuit de hoofdingang. De ingang 
van de Bibliotheek wordt verplaatst naar de 
Eikenlaan (de huidige personeelsingang). Hier zullen 
dan ook fietsenrekken en invalideparkeerplaatsen 
zijn. 

Gevolgen interne verhuizing
De collectie dikt tijdelijk in; de jeugdafdelingen 0-8 
jaar en 8-12 jaar blijven min of meer ongewijzigd in 
de Bibliotheek Heemstede.

De non-fictie boeken voor volwassenen én van de 
Young-afdeling slaat de Bibliotheek tijdelijk op in de 
Bibliotheek Haarlem Centrum. Uit deze collecties 
kunt u boeken etc. reserveren.
De leestafel met een collectie kranten en 
tijdschriften en de multi-touchtafel staan tijdelijk 
in de hal van het raadhuis. U bent daar van harte 
welkom tijdens openingstijden van het raadhuis.
De publiekspc’s verdwijnen tot de Bibliotheek 
op haar definitieve plek zit. Mocht u gebruik 
willen maken van een pc en/of willen printen 
dan bent u van harte welkom in de andere 
Bibliotheekvestigingen zoals Bloemendaal, Haarlem 
Centrum of Haarlem Schalkwijk. 

Gewijzigde openingstijden raadhuis 
donderdag 4 mei
In verband met dodenherdenking op donderdag 4 mei is de publiekbalie vanaf 17.00 uur gesloten. 
Vrijdag 5 mei is het raadhuis gewoon geopend.

Vervolg op de volgende pagina.



Voor zover mogelijk zullen geplande activiteiten 
doorgang vinden op andere locaties in Heemstede. 
De Bibliotheek zal dit communiceren in haar digitale 
nieuwsbrief en in de Bibliotheek zelf. Vanaf zaterdag 
6 mei is de Bibliotheek Heemstede weer open.

Vervolg van de vorige pagina. 4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op 
donderdag 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 inwoonster Sherifa Zaiyat.

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 Sherifa Zaiyat
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij de 
dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Sherifa Zaiyat 
uitgenodigd als gastspreker bij de ceremonie. 
Sherifa Zaiyat vluchtte drie jaar geleden uit haar 
woonplaats Aleppo in Syrië waar zij docent Engels 
was. In Heemstede bouwt ze met haar gezin 

nu een nieuw bestaan op. In Syrië heeft zij de 
verschrikkingen van de oorlog meegemaakt. Vanuit 
die persoonlijke ervaringen gaat zij in op wat oorlog 
en vrijheid betekenen. 

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
Als 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 ceremonie op de Vrijheidsdreef 
vertrekt een groep lopers en fietsers naar 
Wageningen. Daar zullen zij  het bevrijdingsvuur 
in ontvangst nemen en in de nacht in een 
estafetteloop naar Heemstede brengen. Op 5 mei 
rond 9.30 uur komen zij aan op het Raadhuisplein 
in Heemstede. Belangstellenden die hen willen 
verwelkomen, zijn van harte uitgenodigd.

Meerlanden introduceert grondstoffen-
aanhanger voor  Heemstede
Meerlanden heeft een grondstoffenaanhanger 
geïntroduceerd voor inwoners van Heemstede. 
Wethouder Sebastiaan Nieuwland ontving 
deze aanhanger uit handen van Angeline 
Kierkels (algemeen directeur Meerlanden).
Inwoners van Heemstede kunnen kleine 
afvalsoorten in de aanhanger kwijt. Het 
gaat in eerste instantie om een proef van 
3 maanden. Wanneer de proef succesvol 
is, wordt deze uitgebreid naar andere 
gemeenten. 
 
Wat kan er in de 
grondstoffenaanhanger?
De grondstoffenaanhanger is eigenlijk een mobiele 
milieustraat. U kunt hier frituurvet, spaarlampen, TL-
buizen, kleine elektrische apparaten, inktpatronen, 
cartridges, batterijen en textiel kwijt. Dit zijn de 
afvalsoorten die je doorgaans naar de milieustraat 
moet brengen, maar waar het vaak niet van 
komt. Nu kun je dit in jouw eigen wijk kwijt als de 
Grondstoffenaanhanger aanwezig is. 
 

Vraag op tijd 
reisdocument aan
In 2012 is het bijschrijven van kinderen in het 
paspoort van ouders afgeschaft. In dat jaar 
zijn landelijk veel reisdocumenten (ID-kaart en 
paspoort) voor kinderen aangevraagd. Deze 
reisdocumenten verlopen dit voorjaar. Om lange 
wachttijden te voorkomen raden wij u aan tijdig 
een nieuw reisdocument aan te vragen.

Voorkom wachten, 
maak een afspraak
In mei en juni hebben wij de 
afspraakmogelijkheden verruimd. U kunt 
op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdagmiddag een afspraak inplannen. 
Langskomen zonder afspraak kan op werkdagen in 
de ochtend en op donderdagavond. Uw kind moet 
zelf aanwezig zijn bij het aanvragen én ophalen van 
het reisdocument. Kijk op www.heemstede.nl voor 
meer informatie en maak direct een afspraak.

we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het 
milieu. Doel van Heemstede, Bloemendaal, Lisse en 
Meerlanden is om het restafval te verminderen en 
het scheidingspercentage van afval te verhogen. 
Help ook mee aan een duurzame toekomst en 
recycle zoveel mogelijk afval! Hoe? Kijk voor tips en 
ervaringen op beginvanietsmoois.nl.

Waar vindt u de 
grondstoffenaanhanger?
De grondstoffenaanhanger staat op werkdagen 
tussen 08.30 en 15.30 uur op de volgende locaties:
 
Maandag Station Heemstede-Aerdenhout
Dinsdag Rivierenwijk - Amstellaan
Woensdag bij de rotonde Valkenburgerplein
Donderdag Wijk Merlenhoven - Aletta Jacobslaan
Vrijdag Blekersvaartcomplex- Laan van 
 Dick Laan
 
De aanhanger heeft een GPS-zender en daardoor 
traceerbaar. Op meerlanden.nl is te volgen waar 
exact in Heemstede de aanhanger staat. 
 
Begin van Iets Moois
Door afvalstromen op de juiste manier te 
scheiden, draagt u direct bij aan iets moois. Deze 
waardevolle materialen worden dan hergebruikt 
tot grondstoffen en nieuwe producten en krijgen 
zo een tweede leven. Hoe meer grondstoffen 

Losliggende stoeptegels?

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



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

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

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

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

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

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

Vrijdag 12 mei
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 12 mei 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.

Raadsbesluiten 
20 april 2017
Aanwezig waren 18 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
- Besluit gewijzigd via een unaniem vastgesteld 

amendement
- Verruiming ambtelijke sneltoets met gebieden 

met een bijzonder welstandsniveau.
- Uitwerking motie ‘Aan de slag met Big Data’
- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

‘Verzamelwet SZW 2017’ en de ‘Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
in verband met het verplichten van beschut werk 
en het openstellen van de Praktijkroute’.  

- Gunning accountantsdiensten 2017-2018 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20 
april 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- M. Vaumontlaan 14, het plaatsen van een 

overkapping, wabonummer 139524, ontvangen 
7 april 2017

- Havenstraat 55, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 140761, 
ontvangen 12 april 2017

- Maaslaan 26, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 140782, 
ontvangen 13 april 2017

- Bernard Zweerslaan 32, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 141131, ontvangen 13 april 2017

- Landzichtlaan 7, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 141427, ontvangen  
13 april 2017

- Huizingalaan 65, het verhogen van de nok, 
wabonummer 141107, ontvangen 13 april 2017

- Camphuysenlaan 11, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 138987, ontvangen  
7 april 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Haringvlietplantsoen 7, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 138200, verzonden 
21 april 2017

- Fazantenlaan 19, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 136179, verzonden 21 april 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel en 

splitsen van de praktijkruimte met bovenwoning, 
wabonummer 127602, ontvangen 8 maart 2017 

- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127562, ontvangen 8 maart 2017

- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017 

- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan
- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 2017

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na 
publicatie van het besluit een zienswijze  sturen 
naar het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijze indienen’

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt. U wordt direct geholpen op 
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.
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