
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 25 april 2018
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Koningsnacht 
en -dag 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €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)

 www.lariva.nl

Heel
persoonlijk. Kijk voor de aanbiedingen 

op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

VAN 10.00 - 17.00 UUR

ZONDAG
OPEN

VAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAG
OPEN
VAN 10.00 - 17.00 UUR
OPENOPENOPEN
VAN 10.00 - 17.00 UUR
OPENOPENOPEN

De herinnering blijft
Afscheidsbrief van verzetsstrijder broeder Joseph
Heemstede – Eind jaren dertig 
woonde de jonge broeder Jozef, 
in het R.K. Broederhuis van de la 
Salle aan de Herenweg. Hij was 
onderwijzer op de Katholieke la-
gere school en de Ulo.

De broeders van De la Salle had-
den al eerder bezoek gehad van 
de politie wegens vermeend luis-
teren naar verboden zenders. 
Maar die maandag, 26 mei 1941, 
werd een nooit te vergeten dag 
met een lange en droeve nasleep 
toen de SD een overval deed - die 
ruim drie uur duurde - eindigde 
met medeneming van de broe-
der-directeur en twee confraters: 
broeder Willibrordus Johan en 
broeder Jozeph Albertus. 

De broeder-directeur en broeder 
Willibrordus kwamen begin ju-
ni dat jaar weer vrij, maar de uit 
de klas gehaalde broeder Joseph 
niet. Piet Heems, de latere eige-
naar van Heems Dierenspeciaal-
zaak, was erbij. De leerlingen be-
gonnen gelijk een handtekenin-
genactie om hem weer vrij te krij-
gen. Een langdurig onderzoek 
heeft ten slotte begin augustus 
geleid tot veroordeling tot 20 jaar 
tuchthuisstraf. De hoogste mili-
taire overheid weigerde bekrach-
tiging van het vonnis van augus-
tus, zodat het proces in novem-
ber opnieuw aanhangig werd ge-
maakt, met het gevolg dat 19 no-
vember een nieuwe rechtbank 
hem, met nog drie anderen ver-
oordeelden tot de doodstraf, we-
gens spionage. Hij bezat een ge-
niale aanleg. “Er ist ein Genie”, 
hebben de Duitsers zelfs over 

hem verklaard. Zo was hij bijvoor-
beeld een expert op het gebied 
van de radiotechniek. Al vóór 
de oorlog had hij patent aange-
vraagd voor een uitvinding die 
het draadloos besturen van (mi-
niatuur)vliegtuigen inhield. Met 
zijn eigen zendinstallatie zond 
hij berichten uit naar alle hoeken 
van de wereld: Amerika, Groen-
land, Indië en Australië, waar-
bij hij zich vlot van verschillende 
vreemde talen bediende. 

Tijdens de bezetting leidde hij 
een illegale zendergroep, die 
rechtstreeks contact met Enge-
land had. Ook was hij lid van een 
spionagegroep, Groep ECH/3. Be-
gin jaren veertig was de radio-
lamp ECH/3 een bijzondere lamp 
met veel mogelijkheden in zelf-
gebouwde radio’s. Ook Kees van 
Lent behoorde bij de zender-
groep. Na in het ‘Oranjehotel’ in 
Scheveningen gezeten te hebben 

werd hij, samen met zijn naaste 
medewerker Henk Schoenmaker, 
op 24 januari 1942 op de Waals-
dorpervlakte gefusilleerd. 
Broeder Joseph schreef een aan-
doenlijke brief aan zijn ouders 
dat hij de laatste uren is bijge-
staan door een geestelijke en dat 
hij moedig en in volkomen over-
gave zijn lot aanvaardde. De brief 
is al eerder gepubliceerd maar de 
vrouw van Piet Heems vond re-
centelijk een kopie in de nala-
tenschap van haar man Piet. Piet 
heeft zelf verzetswerk verricht 
door als 18-jarige jongen pakjes 
van het verzet te bezorgen van-
uit een bekend pand in Haarlem 
aan de Kruisstraat, hoek Parklaan. 
Zijn grote wens was om als mili-
tair naar Indonesië te gaan Hij 
diende een aantal maanden daar 
als ‘brennschutter’ in het 1ste pe-
loton de ‘Bietenbak’. Na enke-
le maanden werd hij in de on-
derarm geraakt en liep hij maan-
den in een zwaar korset met een 
spalk onder zijn arm, rustend op 
een stok. Tot dat niet meer ging 
en hij terugkwam. Daar heeft 
hij gewerkt aan zijn dierenwin-
kel aan de Haven van Heemste-
de, waar dit jaar zijn zoons Frans 
en Jos een nieuwe zaak geopend 
hebben, waarvoor zijn vrouw Nel 
Heems vorig jaar met een shovel 
de eerste schep uit de grond haal-
de. Wat had hij daar graag bij ge-
weest.

Een herinnering aan deze en an-
dere verzetsstrijders blijft. In de 
Verzetswijk Heemstede zijn stra-
ten vernoemd naar Van Lent, 
Schoenmaker en broeder Joseph.

Bloemenfeest trekt door Heemstede
Heemstede – Op een feestje mag 
je genieten, dat deden de bezoe-
kers van het Bloemencorso zater-
dag dan ook volop. Niks kou en 
wind zoals voorgaande jaren, in 
de zomerse outfi t, ontspannen in 
zomerse kleding die de lente ca-
deau gaf. Kostte niks dus dat gaf 
wat extra aan de schooiwagen 
die de bloemenmeisjes had ver-
vangen door pingirls. Ja ook pin-
nen mag op het corso. Prachtige 
praalwagen waar de cultuur voor-
op stond. Schitterende Chine-
se en Thaise praalwagens. Kunst-
schilders aan het werk en musici 
die altijd spelen, op de praalwa-
gen of in de lopende of fi etsende 
harmonie. Genieten!

Ton van den Brink

Broeder Joseph.

Piet Heems.

Kopie afscheidsbrief.

Bouw
Havendreef 

o fi cieel estart
Heemstede - Op woensdag-
middag 18 april is de start 
van fase 2 van het nieuw-
bouwproject Havendreef 
in Heemstede feestelijk ge-
vierd. 
Nagenoeg alle kopers en 
andere genodigden wa-
ren aanwezig op dit zonni-
ge evenement. Met dit fees-
telijke moment is de bouw 
van 57 woningen en ap-
partementen gestart. Wet-
houder Sebastiaan Nieuw-
land gaf samen met Martijn 
van de Poll (algemeen direc-
teur HBB Groep) in het bijzijn 
van alle projectbetrokkenen 
en kopers het offi  ciële start-
sein. Na het offi  ciële gedeel-
te konden de kopers onder 
het genot van een drankje 
en hapje kennismaken met 
hun toekomstige buren. 

Wethouder Sebastiaan 
Nieuwland verwelkomde de 
mensen. “Wij zijn blij met 
de manier van samenwer-
ken en hoe dit nieuwbouw-
project tot stand kwam. Wij 
staan hier op een van de 
laatste plekken in Heemste-
de waar nieuwbouw gerea-
liseerd wordt. Het wordt een 
mooie plek om te wonen. 
Veel Heemstedenaren zullen 
hier een nieuwe plek vinden 
maar ook wil ik de kopers 
van buiten Heemstede van 
harte welkom heten in onze 
mooie gemeente.” 
Inmiddels zijn de woningen 
in fase 1 opgeleverd en zijn 
de sleutels offi  cieel overge-
dragen aan de kopers en aan 
de nieuwe winkel voor die-
renspeciaalzaak Heems. In 
totaal komen hier 76 eenge-
zinswoningen en apparte-
menten, een stallinggarage, 
een horecavoorziening. Het 
project is gelegen in het ge-
bied tussen de Havenstraat, 
het Heemsteeds Kanaal en 
de Zandvaart. Een heel bij-
zondere locatie, omsloten 
door water.
Info: www.havendreefheem-
stede.nl

Beeld: Tibi Media

Heemstede - GroenLinks Heem-
stede maakt Nicole Mulder be-
kend als haar kandidaat-wethou-
der. Mulder is naar het oordeel 
van de selectiecommissie een ste-
vige, betrokken en verbindende 
bestuurder die verandering han-
den en voeten kan geven.

Aldus het persbericht dat de par-
tij hierover uitstuurt. Mulder 
woont vlakbij de gemeentegrens 

en is al geruime tijd actief binnen 
GroenLinks in de regio. 
Als fractievoorzitter en raads-
lid voor GroenLinks in gemeen-
te Haarlemmermeer en als regio-
raadslid in de Stadsregio en Ver-
voerregio Amsterdam heeft Nico-
le veel ervaring opgedaan in het 
politieke werk. Daarnaast heeft zij 
haar carrière in het management 
bij verscheidene organisaties op-
gebouwd, waardoor er een breed 

netwerk is in het politieke be-
stuur, net als in het bedrijfsleven.
Komende weken voert Groen-
Links formatiegesprekken met 
HBB en PvdA, waarbij het streven 
is om eind mei het college te in-
stalleren. GroenLinks zal daarmee 
voor het eerst in de geschiede-
nis van Heemstede gaan meebe-
sturen. 

Voor het eerst een GroenLinks wethouder

Nicole Mulder.

De brief
In zijn afscheidsbrief van 24 janu-
ari 1942 aan zijn naaste familie 
schreef broeder Joseph:

“Mijn laatste brief? Het valt me zeer 
zwaar op deze manier afscheid van 
jullie te moeten nemen. Ik ben even-
wel klaar om voor Hem te verschij-
nen, van Wien ik dit leventje kreeg 
en aan Wien ik dit ook met graag-
te teruggeef. Menselijke tussen-
komst heeft niet meer mogen ba-
ten en Gods tussenkomst heeft an-
ders over mij beschikt. Veel troost 
heb ik van jullie bezoeken en mede-
leven gehad, en ik kan met ’n gerust 
hart de grote reis aanvaarden. Ik 
zal jullie steun zijn en reken op jul-
lie gebed. Verdeel onder elkaar de 
kleine herinneringen die ik naliet 
en laat deze dingen de aanleiding 
zijn dat jullie dikwijls aan mij den-
ken. Nog eens, ik weet niet wat voor 
spelletje ik gespeeld heb en ik wil 
ook ten volle de verantwoordelijk-
heid dragen. Al met al kan ik zeg-
gen, dat mijn leven niet onvrucht-
baar is geweest, alhoewel er vele 
fouten aan kleven. In deze ogen-
blikken (ik schrijf een half uur voor 
mijn dood) heb ik een priester bij 
me. Ik ben klaar voor de reis. Groet 
alle bekenden in Alem en in Heem-
stede en zeg hen dat ik als een ke-
rel de dood in ga. Groet speciaal fa-
milie v.d. Biezen, Steenbakkers, Hel-
lings, Smits, Dobbe, Armand (van 
Nieveen), enz. Ook Rietske niet ver-
geten. 

Breng ook mijn groeten over aan 
de oud-collega’s op onderwijs- en 
radiogebied in Haarlem en Heem-
stede. Allen zal ik boven gedenken, 
reken daarop. Sterven is niet moei-
lijk, wanneer men zich zoals ik kan 
voorbereiden. Allen bekend, of on-
bekend, die iets aan mijn gratiever-
zoek gedaan hebben, dank ik har-
telijk.
Tot ziens hier boven. Leef met God 
dan is ’t goed. Gegroet allemaal, 
Mama, Papa, Nelly, Simon, Tilly, 
Joep en Tonny. 
Bid voor mij, ‘Jan’. 

P.S. Breng ook mijn groet over aan 
de oude collega’s op onderwijs-en 
radiogebied in Haarlem en Heem-
stede, ‘Jan’.

Ton van den Brink 

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

 

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

Vorstelijke
kip-

schnitzel
 4 stuks
voor

6,95KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Vorstelijke

schnitzel

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Vorstelijke

eemstedereemsteder



02 25 april 2018

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (64)

KerkdienstenCOLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 29 april, 10u.
ds. Dik Bos (Doetinchem).

Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 29 april, 10u. in Oude Kerk: 
ds. A. Molendijk.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 29 april 10.00 uur
dhr. Co Kempeneers.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 26 april om 9.00u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 29 april om 10.30u.
Eucharistieviering met samenzang. 

Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Rolo is
weer thuis
Regio - Eind maart stond er 
een artikel in deze krant over 
de vermiste ex-asielkat Rolo. 
Helaas heeft niemand hem 
gespot tijdens het zoeken 
naar de paaseieren en bleef 
het tijdje stil rondom Rolo. 

Maar op 10 april kwam er toch 
een goed berichtje binnen op 
facebook. Rolo was gezien in 
de Indische Buurt.Twee da-
mes in de Borneostraat had-
den hem rond zien scharre-
len. Hij kreeg namelijk nu toch 
wel erge honger en kwam de 
brokjes van een nietsvermoe-
dende huiskat opeten. Die 
avond heeft een van de da-
mes Rolo in huis gelokt waar-
na de dierenambulance de 
kat weer heeft teruggebracht 
naar zijn eigenaar. Petra en 
Annemarie; heel erg bedankt 

voor jullie oplettendheid en 
hulp! 

En Rolo heeft nog steeds fl in-
ke trek volgens zijn eigena-
ren Marian en Michel. Zijn
eigen eten schrokt hij naar 
binnen en probeert daar-
na ook nog even een hap-
je te stelen van het bord van 
zijn baasjes. Het avontuur is 
Rolo niet in de koude kleren 
gaan zitten; hij is erg schrik-
achtig en verdwijnt regelma-
tig onder de bank. En oppak-
ken vindt hij ook geen goed 
idee want dat is wel heel eng. 
Maar hij begint iedere dag 
weer een beetje meer te wen-

nen. En als het rustig is komt 
hij wel gezellig op schoot lig-
gen en knuff elen.

Voorlopig moet Rolo nog een 
tijdje binnen blijven zodat hij 
niet opnieuw verdwaald. Hij 
moet nog leren waar zijn huis-
je is. Daarna eerst maar eens 
rustig de tuin verkennen en 
kennis maken met de buurt-
katten. Marian en Michel ho-
pen nog heel lang plezier te 
hebben van Rolo als huisge-
noot.

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

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Wij zijn nachtbladeren
op zoek naar liefde
naar spanning
gewoon, voor ’t ogenblik
Wij zijn nachtbladeren
dansend door de straten

als de wind
slapen gaat
staat eenzaamheid op

Bart Jonker,
uit de Italiaanse gedichten:  
‘Foglie della notte’

Nachtbladeren

Historische in- en uitgangen
Huis te Manpad
Heemstede - Het monumenta-
le hoofdinrijhek van Huis te Man-
pad aan de Herenweg is een 
kunststuk op zich, het komt uit de 
18 eeuw.
Het bevat vier met natuursteen 
beklede pijlers en tegen de bui-
tenzijde van elk buitenpijler be-
vindt zich een ‘dievenhek’ om  on-
genode gasten af te schrikken. De 
pilaren zijn bekroond door vazen 
met deksels, waarvan de binnen-
ste twee zijn voorzien van vier 
vrouwenkopjes. In vergulde let-
ters is de naam van het landgoed 
aangebracht op de rand van de 
pijlers.

Voor de entree staan twee na-
tuurstenen ‘schamppalen’ met 
op de bovenkant een rozet. Ach-
ter deze entree staat het prach-
tig historisch buiten ‘Heerlijkheid’, 
met een interessante geschiede-
nis. Zo heeft de Heemsteedse fa-
milie Van Lennep daar 200 jaar 
gewoond.
Het buiten grenst aan de achter-
zijde aan de Leidsevaart, daar lie-
ten de bewoners zich aanmeren 
met de trekschuit, een belangrijk 
voertuig in die tijd.
(Het buiten is alleen toegankelijk 
in excursieverband). 
Bron: Libariana. 

Bijdrage:
Marenka Groenhuijzen

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 29 april om 10u.
 Ds. Dirk Jorissen.

 Na de dienst koffi  edrinken
in ‘het Jagershuis’.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 29 april, 10u. Voorganger 
Ds. J. van Werkhoven-Romeijn 

(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Raadhuisstraat 13-17. Er bestaan helaas 
digitaal geen bouwtekeningen, dus on-
duidelijk wanneer het pand gebouwd 
is. De toenfoto is een fragment uit een foto van 1950 uit het NHA. 
Cora Kruijt-Wijnands, (Raadhuisstraat 19 van 1952 tot 1961, ver-
telde dat het pand uit drie delen bestond. Dat zou kunnen ver-
klaren dat er ook een nr. 13 was. We komen dit huisnummer niet 
veel tegen, maar het wordt wel genoemd in Straatnamenboekjes 
van 1923, 1940 en 1966. In 1932 wordt o.a. Notaris Mr. J.A. de la 
Hayze op nr. 13 genoemd.
De nummers 15 en 17 komen we meer tegen. Op nummer 15 
resp.: winkelier J. Tros (stratenboek jan. 1926 en krantenadver-
tentie 1928). E.G. Stolvoort verkocht fi jne Bon Bons (krant van 30 
december 1929). Koopman J. Wiersma (stratenboek 1932). Cho-
colaterie en Verkade’s artikelen H. Westra v/h Wiersma (straten-
boeken 1940-1948). Levensmiddelenbedrijf A. Brekelmans, voor-
heen H. Westra (stratenboek 1948-1951). Fa. W. Zwanenburg en 
Zn (stratenboek 1951). Antiquair J.P. Kersten (stratenboeken 1963 
en 1972).
Op nummer 17 zaten de volgende ondernemers: Schilder J. Vol-
lenga (stratenboek 1919), later Huis en Decor Schilders Pel &
Vollenga In het Haarlems Dagblad van 27 augustus 1924 het fail-
lissement van de schilders. Schilder J.P. Verschuur vanaf 1929 tot 
in ieder geval 1948 (in 1923 nog op nr. 15). 
In 1929 zat schoenmaker J. Swinkels er, in 1923 op nr. 15. In 1957 
wordt schilder E. Burgmeijer op nr. 17 vermeld en kunsthandel/
schildersbedrijf Burgmeijer & Van Noort op nummer 15-17. Begin 
jaren 60 wordt het pand al onbewoonbaar verklaard (Raadsno-
tulen). Pas In 1975 is het pand gesloopt voor nieuwbouw van de 
Datsun/Nissangarage Gratama. Rond 2003 zijn de garages van 
Gratema gesloopt t.b.v. de bouw van het huidige appartemen-
ten/winkel-complex. 
De nufoto van Harry Opheikens is van 23 april 2018 met als huidi-
ge gebruiker ‘Wassenaar Slapen’, geopend op 27 december 2014. 
Mocht u informatie of beeldmateriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens





Heemstede - Zaterdag 14 april 
was de onderwaterhockey jeugd 
van de Heemsteedse Reddings-
brigade met een groep naar Dor-
drecht voor het jaarlijkse pannen-
koekentoernooi. Voor dit toer-
nooi komen meerdere teams 
vanuit Nederland en het buiten-
land om tegen elkaar te spelen. 
Dit jaar waren er teams vanuit En-
geland, België, Spanje, Hongarije 
en Polen. De spelers deden mee 
in de categorie onder 16 jaar en 
hebben in de voorrondes tegen 
twee Engelse teams gespeeld, die 
lieten merken dat zij dit jaar de 
winst wilden hebben. Het was ze-
ker wennen om 1 meter dieper te 
spelen en op een niveau dat ho-
ger ligt bij deze internationals. 
In de voorronde is de jeugd in 

hun poule op de vierde plaats ge-
eindigd en werden zij in de B pou-
le geplaatst waar het niveau meer 
gelijk was. Hier hebben zij drie 
van de vier teams waar ze tegen 
moesten spelen verslagen en de 
laatste wedstrijd tegen het twee-
de team van Dordrecht gespeeld 
om de eerste plaats van de pou-
le. Helaas had de jeugd van Dor-
drecht het thuisvoordeel en net 
aan gewonnen, waardoor de HRB 
jeugd op de tweede plaats is ge-
komen. Veel van de spelers zijn 
enthousiast naar huis gegaan 
met deze prestatie, gezien zij drie 
plaatsen omhoog zijn gegaan in 
de ranking en goed hebben sa-
mengespeeld in de tweede helft 
van het toernooi. Als afsluiting 
hebben alle teams nog kunnen 

genieten van de pannenkoeken 
die zijn gebakken door de vrij-
willigers van het evenement en 
zijn zij naar huis gegaan met een 
teamfoto en presentje voor alle 
spelers. De spelers staan al weer 
te springen om volgend jaar op-
nieuw  te gaan en hun prestaties 
te verbeteren. Beelden van het 
toernooi  zijn terug te zien op de 
livestream (pannenkoekentoer-
nooi.nl/live) waarbij 1 wedstrijd 
van de HRB Jeugd is terug te zien 
op 5 uur en 20 min. De HRB jeugd 
onderwaterhockeyt elke zaterdag 
om 19.00 uur  in zwembad Groe-
nendaal (verenigingsingang).

Voor meer informatie: heem-
steedsereddingsbr igade.nl/ 
onderwaterhockey
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Bedenk een toepasselijke naam
voor Bibliotheekgebouw
Heemstede - Onlangs zijn con-
tracten ondertekend tussen de 
gemeente Heemstede en part-
ners in het vernieuwde gebouw 
aan het Julianaplein 1. De on-
dertekening vormde meteen 
het startmoment voor een prijs-
vraag. Heemstedenaren wordt 
gevraagd om een passende naam 
voor het pand te vinden. Het 
moet een naam zijn die mensen 
graag uitspreken, herkenbaar en 
niet te lang. Een nieuw gebouw 
met een nieuwe functie: daar 
hoort een nieuwe naam bij!

De nieuwe naam komt straks op 
de gevel van het gebouw, dat 
flink wordt verbouwd om het ge-
schikt te maken voor een nieuw 
gebruik. In het gebouw komt 
ook een fijne plek voor koffie en 
lunch. Een nieuw gebouw, een 
nieuwe functie, daar hoort een 
nieuwe naam bij!

Korte en herkenbare naam
Weet u een goede en pakkende 
naam, laat het dan weten! De ge-
meente en de samenwerkende 
partners zoeken een naam die bij 
het gebouw en de functie past, 

bijvoorbeeld een naam die ver-
wijst naar de plek, de historie en 
vooral de functie. Een naam die 
mensen graag uitspreken, die 
aantrekkelijk is en waar niemand 
aanstoot aan neemt. Een korte en 
herkenbare naam.
De partners en de huidige wet-
houder Cultuur Christa Kuiper 
maken de uiteindelijke keuze 
uit de inzendingen. De winnaar 
krijgt een VIP-tour door het ge-
bouw, een cadeaubon ter waarde 
van €100 en als allerbelangrijkste 
natuurlijk: de roem van de naam 
op de gevel!

Zo doet u mee
Een idee voor een naam indienen 
gaat makkelijk: door het formu-
lier in te vullen via www.heemste-
de.nl/bibliotheek. U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt en mag dus 
met meerdere inzendingen mee-
dingen. De sluitingstermijn voor 
de prijsvraag is 8 mei. Suggesties 
voor een naam moeten dus voor 
woensdag 9 mei binnen zijn bij 
de gemeente. Onder alle inzen-
ders wordt een VVV-bon van €50 
verloot. De winnaar ontvangt een 
bon van €100.

De nieuwe naam wordt bekend-
gemaakt in de zomer.

Van school naar duurzaam multi-
functioneel centrum

Het pand aan het Julianaplein 
werd in 1930 gebouwd als school. 
Sinds de jaren ’80 is de biblio-
theek Heemstede hier gevestigd. 
Het gemeentelijke monument 
wordt nu volledig geïsoleerd vol-
gens de eisen van deze tijd en er 
worden duurzame maatregelen 
getroffen, waardoor het gebouw 
energiezuiniger en comfortabe-
ler wordt (energielabel A). Na de 
intensieve verbouwing die mo-
menteel plaatsvindt moet het ge-
bouw naast de bibliotheek ook 
ruimte bieden aan andere organi-
saties met een culturele of maat-
schappelijke functie. Juliana-
plein 1 wordt dan nog meer een 
centrale plek in Heemstede voor 
jong en oud. De organisaties die 
straks in het vernieuwde gebouw 
een plek hebben zijn: Bibliotheek 
Kennemerland-Zuid, Politie, Ken-
nemerhart, Kinderopvang Op 
Stoom, Arkin, RIBW, WIJ Heemste-
de en De Zorgspecialist.

Op de foto de partners die bij de ondertekening van de contracten aanwezig waren.

Opgeschrikt door woningoverval
Heemstede - Zaterdagavond 
is Heemstede opgeschrikt door 
een overval in een woning aan 
de Meindert Hobbemastraat in 
Heemstede. De politie is naar 
hem op zoek. De overvaller 
drong rond 21.30 uur het huis 
binnen en belaagde daar de be-
woner. Het is niet bekend of hij 
iets heeft buitgemaakt. De be-
woner bleef bij de overval onge-
deerd.
De politie onderzoekt wat zich 
precies heeft afgespeeld. Van 
buiten het huis is te zien dat er 
een groot, rond gat in een raam 
in een tussendeur zit. Buurt-
bewoners hebben gezegd een 
schot te hebben gehoord.
In verband met de overval is een 
Burgernetactie gestart, maar die 
werd na ongeveer dertig minu-
ten weer gestaatk. Buurtbewo- Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Meezingen met musical op het water
Regio - Bijna iedereen heeft wel-
eens een musical gezien. Dat kan 
een fantastische ervaring zijn. Er 
wordt een meeslepend verhaal 
verteld, er wordt gezongen en ge-
danst. Doorgaans hoor je prachti-
ge, soms spectaculaire muziek. 
Geweldig om als publiek mee te 
maken, maar het is natuurlijk nog 
mooier als je ooit zelf actief kunt 
meedoen aan zo’n productie. De-
ze unieke kans ligt nu voor ieder-
een voor het oprapen.

Het is namelijk 100 jaar geleden 
dat de plannen voor de Zuider-
zeewerken van Ir. Lely door de 
regering in Den Haag werden 
goedgekeurd. Net zoals bij de 
Deltawerken zijn die van landelij-
ke betekenis geweest. De Afsluit-
dijk werd o.a. gerealiseerd alsme-
de de Flevopolders. Zo ontston-
den nieuwe steden zoals Lelystad 
en Almere.
Het eeuwfeest wordt groots ge-
vierd met een buitenmusical 
op het water onder de titel ‘Zil-
te Zee, Zoete Dromen’, die in de 
tweede helft van juni maar liefst 

3 keer in Lelystad zal worden uit-
gevoerd. Per voorstelling wor-
den er ruim 2000 bezoekers ver-
wacht. Voor deze productie is een 
professioneel team van o.a. regis-
seur, tekstschrijver, muzikaal lei-
der, decorontwerper en kostuum-
ontwerper aangetrokken. Voor 
de muzikale begeleiding komt er 
een compleet orkest. 
De dansscholen van Lelystad 
hebben het al goed begrepen. 
Maar liefst 4 dansscholen zorgen 
voor een enorme groep dansers 
en danseressen, vaak van jonge 
leeftijd.

Naast muziek zal er ook veel zang 
te horen zijn. Daarvoor wordt een 
groot koor samengesteld onder 
leiding van Voice Company-di-
rigent Robert Bakker. Onder zijn 
leiding zullen ca. 10 nummers 
worden ingestudeerd, deels een-
stemmig, deels meerstemmig. Al-
le zangnummers worden in het 
Nederlands gezongen en heb-
ben vaak bekende melodieën, 
bijvoorbeeld ‘Kom van dat dak af’ 
van Peter Koelewijn.

Gezocht
Voor dit musicalproject worden 
veel zangers en zangeressen ge-
zocht die samen het musicalkoor 
zullen vormen. Ervaring is niet 
vereist en er vindt ook geen audi-
tie plaats. Iedereen kan dus mee-
doen, zelfs mensen die nog nooit 
in een koor hebben gezongen of 
van zichzelf denken dat ze niet 
kunnen zingen. De expertise van 
Robert Bakker staat garant voor 
een prachtig klinkend resultaat.

Meedoen is heel eenvoudig. Kom 
op maandagavond 30 april naar 
de glazen ruimte in de Adelber-
tuskerk, Rijksstraatweg 26 hoek 
Zaanenstraat in Haarlem-Noord. 
Daar start om 20.00 uur de eer-
ste repetitie die om ca. 22.00 uur 
is afgelopen. Daarna volgen nog 
6 wekelijkse repetities om uitein-
delijk te kunnen schitteren op het 
musicalpodium.
Vooraf aanmelden is niet nood-
zakelijk. Eventuele extra informa-
tie is op te vragen via het mail-
adres rbpmusic@xs4all.nl  of tele-
fonisch via 0320–244202.

Jeugd onderwaterhockeyteam
Heemsteedse Reddingsbrigade in de prijzen!

Trainer Bas Randsdorp en zijn pupillen.

Olympische Dag Haarlem
Regio –  Rabobank Haarlem en 
Omstreken mag zich voor de 2e 
keer op rij partner noemen van 
de Olympische Dag Haarlem. Vrij-
dag 20 april 2018 werd op het 
Haarlemse advieskantoor van de 
Rabobank de samenwerkings-
overeenkomst getekend. Hierme-
de verbindt de Rabobank zich op-
nieuw aan dit leuke en sportieve 
evenement.
Vrijdag 25 mei staat De Olympi-
sche Dag Haarlem op de agen-
da. Een grootschalig schoolsport-
toernooi voor ruim 2000 leerlin-
gen uit groep 7 en 8 van 26 ba-
sisscholen uit Haarlem en Bloe-
mendaal. “Het is prettig een loka-
le partner zoals de Rabobank we-
derom bij dit prachtige evene-
ment te betrekken. Want de Ra-

bobank is net zoals SportSupport 
een sociaal maatschappelijk be-
trokken organisatie. Dit jaar gaan 
ze de Olympische Dag Haarlem 
weer benutten voor hun jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Ongeveer 20 me-
dewerkers van de Rabobank gaan 
als vrijwilliger aan de slag in het 
Olympisch Dorp. Aldus Jerry Bui-
tendijk, directeur SportSupport.
Tijdens de Olympische Dag krij-
gen kinderen de mogelijkheid 
om kennis te maken met allerlei 
sporten. “Sport is belangrijk voor 
de jeugd.” aldus Merlijn de Gruij-
ter, directeur Particulieren & Pri-
vate Banking van Rabobank Haar-
lem en Omstreken. “Wij zetten 
ons daar graag voor in. Als hoofd-
sponsor en door mee te helpen 
als vrijwilliger.” 

Naast de inzet van vrijwilligers 
gaat de Rabobank ook een deel 
van het Olympisch Dorp aankle-
den. Zo kun je penalty schieten 
met PinPin. PinPin is de mascotte 
van de zakgeld-app van de Rabo-
bank. Met de PinPin app kunnen 
kinderen op een speelse en veili-
ge manier leren opgaan met geld. 
En kinderen die op jonge leeftijd 
leren omgaan met geld, plukken 
daar in de toekomst de vruchten 
van. 

“Wij zijn trots dat wij al meerde-
re jaren een fijne samenwerking 
hebben met de Rabobank en ho-
pen dit nog veel langer voort te 
mogen zetten.” Besluit Jerry.

SportSupport organiseert in 
2018 voor de 11e keer de Olym-
pische Dag Haarlem. Het evene-
ment vindt één keer in de twee 
jaar plaats. 

ners werd daarin gevraagd uit 
te kijken naar een man met een 
vlassig zwart baardje, leeftijd van 
circa 20 jaar. Hij droeg een donke-
re broek en een donkerblauwe/

zwarte jas. Gedurende het tech-
nisch onderzoek meldde iemand 
bij de politie dat hij een man bij 
een bushalte zag staan die volle-
dig aan het signalement voldeed. 
De politie heeft in de buurt nog 
een tweede zoekactie gedaan, 
maar niemand aangetroffen.
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Nieuw tijdperk voor politiek Heemstede
Oppositierol voor gevestigde partijen
Heemstede - Drie partijen staan 
op het punt om via een samen-
werking een college te vormen. 
De voorgenomen samenwerking 
tussen HBB, GroenLinks en de 
PvdA is een flinke ommezwaai. 
De twee partijen die decennia-
lang de dienst uitmaakten, de 
VVD en het CDA, staan voor het 
eerste aan de zijlijn. Uit de for-
matiegesprekken met informa-
teur Hans Luiten komt naar voren 
dat de gevestigde partijen geen 
brood zien in samen regeren met 
HBB. 

De ‘gevestigde orde’ zal een rol 
in de oppositie moeten accepte-
ren. De drie partijen die nu gaan 
samenwerken aan een overeen-
komst, groeiden de afgelopen 
vier jaar naar elkaar toe. Het zetel-
aantal van 11 is een krappe meer-
derheid, maar het vorige college 
deed het met 12 stemmen pre-
cies een zetel meer. In de Twee-
de Kamer lukt het de coalitie ook 
met een meerderheid van een ze-
tel. De drie partijen die nu aan 
het onderhandelen zijn behaal-
den in maart 7088 stemmen. Het 
vorige college trok 468 kiezers 
meer in 2014. De VVD heeft de-

cennialang onafgebroken de ge-
meente bestuurd. Dat daar lijkt 
nu een einde aan te komen. Het 
CDA was, ondanks het verlies van 
een zetel, een kandidaat om aan 
te schuiven bij een nieuw colle-
ge. In het verslag van de onder-
handelingen valt op te maken dat 
het CDA grote twijfels heeft bij de 
weg die HBB wil inslaan. Wel een 
weg die ruimte laat voor een sa-
menwerking met de oppositie, 
om met voorstellen te komen en 
via een meerderheid besluiten te 
nemen. Kortom; het nieuw te vor-
men college staat een andere be-
stuurstijl voor. Ook het direct be-
trekken van burgers moet meer 
handen en voeten krijgen. Frac-
tievoorzitter van HBB, Annelies 
van der Have, houdt de deur voor 
het CDA nog op een kier. Daar-
mee zou een sterkere coalitie ont-
staan. 
Manpadgebied, Vomar en afval
De komende week wordt benut 
om een werkbaar coalitiepro-
gramma te schrijven. Uiteraard 
zijn er verschillen tussen de drie 
partijen. Op het punt van milieu 
en duurzaamheid liggen er an-
dere uitgangspunten. HBB staat 
niet onwelwillend tegenover eni-

ge bebouwing van het Manpad-
slaangebied, de PvdA zou, als er 
al gebouwd moet worden, sociale 
woningbouw toejuichen, Groen-
Links staat enige bebouwing toe 
als daarmee het gebied verder 
groen ontwikkeld wordt. Het ge-
bied zo laten zo als het nu is lijkt 
ook een optie. 
Een andere wijze van afvalinza-
meling wil HBB alleen oppak-
ken als die ook daadwerkelijk 
bijdraagt aan een beter milieu 
en betaalbaar blijft. Hier ligt ook 
een rol voor de burgers, wat wil-
len zij? PvdA en GroenLinks wil-
len verdergaan in het scheiden 
van afval. 

Op de sociale agenda kunnen 
partijen elkaar prima vinden net 
als over de toekomst van de Vo-
mar. Er loopt over de Vomar nog 
een rechtszaak bij de Raad van 
State. De uitkomst wordt afge-
wacht voordat eventuele ver-
volgstappen worden genomen. 
HBB, GroenLinks en de PvdA zijn 
bereid tot compromissen te ko-
men. Voorlopig handelt het oude 
college de lopende zaken nog af.

Eric van Westerloo

Marie-Anne de Gier in de prijzen
met haar VWO-werkstuk
Heemstede - Op donderdag 19 
april reikte voorzitter Louise Gun-
ning bij de Koninklijke Holland-
sche Maatschappij der Weten-
schappen (KHMW) te Haarlem 
twee prijzen van 500 euro uit voor 
de beste profielwerkstukken voor 
VWO en HAVO. De prijs voor het 
beste VWO-werkstuk was voor 
het werkstuk ‘De Wobbel, een in-
novatief geluidscherm tegen zo-
wel hoog- als laagfrequent ge-
luid’ van Marie-Anne de Gier (uit 
Heemstede) van het Atheneum 
College Hageveld. Marleen Fiech-
ter (Haarlem) en Isis van Wolde 
(Zwanenburg)  van Het Schoter 
wonnen de prijs voor het beste 
HAVO-werkstuk voor hun dege-
lijke onderzoek naar een duurza-
mer toilet op school.
Dertien scholen voor HAVO en 
VWO uit de regio Haarlem nomi-
neerden zeventien werkstukken. 
Het viel de jury op dat het over-
grote deel van de werkstukken 
door meisjes is geschreven.

Winnares van het beste VWO-
werkstuk Marie-Anne de Gier is 
vanaf haar vijftiende gegrepen 
door geluidschermen langs de 
snelweg, die tot haar verwon-
dering aan de bovenkant schuin 
naar buiten wijzen. Ze vroeg zich 
af of dit wel de juiste vorm was 
om geluid te blokkeren. Ze deed 
een testje, stelde kritische vra-
gen aan Rijkswaterstaat en be-
dacht zelf andere vormen die ze 
onder andere onderzocht in een 
computersimulatie bij TNO. Ma-
rie-Anne nam ook de materia-
len onder de loep, waarbij ze ont-
dekte dat het gebruikte houtve-
zelbeton geen laagfrequent ge-
luid (van de banden op het weg-
dek) tegenhoudt. Haar uitgebrei-
de onderzoek resulteerde in een 
geluidscherm (De Wobbel) van 
twee verschillende materialen 
(houtvezelbeton én rubber gra-
nulaat) én met een effectievere 
vorm. “Het lijkt mij zo leuk als De 
Wobbel ooit langs de weg komt 

Beeld: Hilde de Wolf

te staan”, zegt de trotse winnares, 
die het een hele eer vindt om een 
prijs van dé KHMW te winnen. De 
jury beoordeelt haar werkstuk als 
een van de beste werkstukken 
sinds vele jaren.

Oefeningen in een warmtecabine
Nieuw bij LaRiva: Seniorenmiddagen!
Heemstede - LaRiva in Heemste-
de heeft een speciaal program-
ma ontwikkeld voor oudere da-
mes en heren. Niet elk lichaam is 
immers geschikt voor een inten-
sieve training, een zware inspan-
ning. Bij LaRiva wordt een indivi-
dueel programma samengesteld, 
afhankelijk van persoonlijke wen-
sen en de gezondheidstoestand. 
De relatief gemakkelijke oefe-
ningen voert u liggend uit in een 
verwarmde cabine. Dit maakt de 
methode ook uitermate geschikt 
voor oudere mensen met rug-
en gewrichtsklachten, maar ook 
voor reuma en atrose patiënten. 
De OzonZuurstof therapie stimu-
leert de doorbloeding en werkt 
zeer ontspannend. Desgewenst 
wordt de voeding ook besproken.

De relatie tussen bewegen en 
prettig oud worden is inmiddels 

wereldwijd in zoveel onderzoe-
ken vastgesteld, dat niemand 
er meer aan twijfelt: bewegen is 
goed.
Maar waarom is bewegen toch 
zo noodzakelijk? Het is vooral 
van belang omdat het de afkal-
ving van botmassa en spierkracht 
verhindert of later vertraagt. Het 
zorgt ervoor dat de werking van 
de organen gestimuleerd wordt, 
vooral het hart en de longen. Het 
verbetert de bloeddoorstroming 
en de elasticiteit van de aderen. 

Het afweergestel wordt sterker. 
Bewegen is ook een goed afweer-
middel tegen depressie; dus niet 

alleen goed en gezond voor het 
lichaam maar ook voor de geest. 
Een gezond gewicht vermindert 
de kans op het ontwikkelen van 
hart- en vaatziekten, diabetes en 
kanker.
De speciale seniorenmiddagen 
zijn op dinsdag, donderdag en 
vrijdagmiddag.

Voor meer informatie en het ma-
ken van een vrijblijvende af-
spraak belt u met LaRiva  (Raad-
huisstraat 27, Heemstede) 023-
5474419, ma. t/m do 8.30-20.30 
uur, vrij. 8.30-16.30 uur en zater-
dag 9.00-13.00. 
Info: www.lariva.nl.

D66: deelname 
college niet 
kansrijk
Heemstede - Afgelopen week 
voerde D66, op verzoek van 
GroenLinks en PvdA, gesprek-
ken met de fractievoorzitters van 
HBB, GroenLinks en PvdA over 
een mogelijke deelname van 
D66 aan een college met deze 
partijen. 
In een persbericht zegt D66 hier-
over: “HBB heeft, zoals blijkt uit 
het verslag van formateur Hans 
Luiten, uitdrukkelijk gesteld ‘zeer 
grote twijfels te hebben over 
een samenwerking met de hui-
dige coalitiepartijen’ waaron-
der dus ook D66. Tijdens het ge-
sprek, dat in een open sfeer ver-
liep, heeft HBB niet aangegeven 
inmiddels anders tegen D66 aan 
te kijken. Wij zien een poging om 
te formeren met HBB zonder dat 
er vertrouwen is uitgesproken en 
zonder dat meer helderheid over 
onze vragen is gegeven, niet erg 
kansrijk. Daarom heeft D66 be-
sloten niet aan te sluiten bij HBB, 
GroenLinks en PvdA bij de vor-
ming van een nieuw college.”

D66 zal zich vanuit de raad hard 
maken, zo stelt de partij, voor hun 
idealen en zet zich de komende 
vier jaar kritisch maar construc-
tief in voor Heemstede en haar 
inwoners.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

19-04-2018
Thomas.B. Buijs

& Maaike. E. Witteveen

17-04-2018
Johannes. P.van ’t Hof

& Viktoriia Zamsha

“De zon weer zien ondergaan”
Heemstede – Menigeen zou de aanblik van deze gesnoeide bo-
men niet echt een lust voor het oog vinden. Dat er ook blijdschap 
door kan ontstaan, bevestigt lezeres Annie Groot.

“Dolblij ben ik met de gesnoeide platanen aan de Von Brucken 
Focklaan”, schrijft ze bij de meegestuurde foto. “Prachtig licht en 
nu kunnen we de zon weer zien ondergaan.”

 naar halve finale 
Zwaluwen Beker
Heemstede - HBC JO19-2 gaat 
voor het tweede jaar op rij op 
naar de halve finale van de Jeugd 
KNVB Zwaluwen Beker!

Veel jeugd-voetbalteams worden 
ingeschreven voor de bekercom-
petitie, die vaak start aan het be-
gin van ieder voetbalseizoen. De 
meesten daarvan bekeren een 
paar rondes en liggen er dan uit.
Maar bij HBC is een team, JO19-2, 
die vorige jaar vrolijk doorbeker-
de tot de finale op 20 mei en daar 
de Zwaluwen Jeugd KNVB Beker 
wonnen. 
Dat was de eerste keer in de ge-

schiedenis van voetbalvereniging 
HBC dat een jeugdteam deze be-
ker won!

Begin van dit seizoen werden 
zij weer ingeschreven voor de 
jeugdbeker competitie en ja 
hoor, aanstaande woensdag spe-
len zij de halve finale tegen La-
ren 99 om 20.00 uur op het HBC 
Sportpark aan de Cruquiusweg. 
Iedereen is van harte welkom om 
hen aan te komen moedigen. 
Bij winst wordt de finale gespeeld 
op zaterdag 6 juni, altijd op het 
complex van Legmeervogels in 
Uithoorn om ongeveer 17.00 uur.

Op de foto het team JO19-2 met de beker van 2017.

The Vintage Store verhuist ook
Heemstede - Naast het bezem-
schoon opleveren van huizen, ap-
partementen, horeca en/of kan-
toorpanden is The Vintage Store 
aan de Cruquiusweg ook in staat 
om uw verhuizing te verzorgen.
Er zijn op dit moment veel ver-
huisbewegingen gaande bin-
nen Heemstede, nu de economie 
weer is aangetrokken.
The Vintage Store biedt u graag 
tijdens de hectiek van het verhui-
zen de helpende hand.
Naast het verhuizen van de meu-
bels, zorgt TVS er ook voor dat uw 
woning wordt opgeleverd zoals u 
dit wenst.

Nadat TVS een aanvraag heeft 
ontvangen en een bezoek brengt 
aan beide locaties, ontvangt u 
van hen binnen 24 uur een offer-
te.

“Vele Heemstedenaren hebben 
al van onze verhuisservice ge-
bruikgemaakt”, aldus TVS en sluit 
af met: “Eigenlijk noemen wij ons 
geen verhuizers maar ontzorgers.”

Wilt u een afspraak maken, neem 
dan contact op met Steef van 
Loon: 023-7600477 of stuur een 
mail naar:
info@thevintagestore.eu.

Film&Lunch
Woman in Gold
Heemstede - Donderdag 26 april 
Maria Altmann, een Joodse vluch-
teling, gaat met behulp van een 
jonge advocaat een juridische 
strijd aan tegen de Oostenrijkse 
overheid om vijf schilderijen van 
kunstenaar Gustav Klimt.
Tijdens de 2e Wereld Oorlog zou-
den deze gestolen zijn uit het 
huis van haar familie, waaronder 
een schilderij met de titel ‘The 
Golden Lady’.

De film is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
De aanvang van de film & lunch 
is 10.30 uur – tot ongeveer 13.30 
uur. 
Entree met lunch bedraagt 
€13,50. Reserveren kan via www.
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Parkinson Café 
Haarlem & 
Omstreken

Regio - Op woensdag 9 mei 
is er weer Parkinson Café en 
wel van 14.00 tot 16.00 uur.
Het thema van deze middag 
is ‘Medicijnen’.

Helaas is er nog geen medi-
cijn dat de ziekte van Parkin-
son geneest.
Wel zijn er verscheidene 
soorten medicatie die de 
klachten kunnen vermin-
deren. Maar er is ook nogal 
eens sprake van bijwerkin-
gen.

Apotheker Peter Skolnik 
geeft deze middag informa-
tie.
Locatie: Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98 Haarlem. Toe-
gang: €2,00.
Informatie: 0230-5278170 of 
06-36323306.
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In Memoriam:
Martin van den Heuvel (1931-2018)
Heemstede - Op 13 april 2018 overleed Martin van den Heuvel. 
De Heemstedenaar was Oost-Europa deskundige en werd cor-
respondent bij dagblad Het Parool.

Martin van den Heuvel werd geboren in Haarlem op 13 novem-
ber 1931, als 6e van 8 kinderen. Zijn ouders wilden dat hij naar 
het gymnasium zou gaan, want dan kon hij als zoon van een op-
recht katholiek gezin, nog altijd de priesteropleiding gaan vol-
gen!
Het zou echter anders gaan. Martin besloot dat hij leraar wilde 
worden en dus zou gaan studeren. Hij koos geschiedenis, om-
dat “dat het makkelijkste was”. Zijn specialisatie werd Russische 
geschiedenis.

Na zijn afstuderen kreeg hij een plaats op het Oost-Europa
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Een nieuwe en be-
slissende stap in de carrière van Martin werd het correspondent-
schap voor Het Parool in Moskou. 3 jaar verbleef hij daar. Het was 
een bij tijd en wijle spannende tijd.
Hij had spraakmakende artikelen en zelfs een wereldprimeur, 
toen hij telefonisch contact legde met de hermetisch afgeslo-
ten belegerde Nederlandse ambassade in Peking. Na het einde 
van zijn driejarig contract werd hij opgevolgd door Karel van het
Reve.

Bij terugkeer in Nederland bood het Parool Martin een corres-
pondentschap in Bonn aan, maar hij gaf er de voorkeur aan
terug te keren naar het Oost-Europa Instituut in Amsterdam.
Hij was intussen uiterst kritisch geworden over het communis-
tische systeem en dat werd hem vaak niet in dank afgenomen:
het was geheel tegen de tijdgeest in van de zeventiger en tach-
tiger jaren. Maar Martin bleef zijn opvattingen trouw en hij
bracht die via vele artikelen en radio- en televisie-uitzendin-
gen naar buiten. Hij werd zo, wat je noemt, een BN-er, wat leid-
de (dacht men) tot het typetje ‘dokter Clavan’ van Van Kooten en 
de Bie.

Martin werd uitgenodigd om lid te worden Van de Adviesraad 
voor Vrede en Veiligheid van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Hij was jaren actief voor de adviesraad.

Na de val van de Muur, veranderde het politieke landschap: er 
kwamen vrije verkiezingen in de voormalige communistische 
landen en vanuit de OESO werden deze verkiezingen gemo-
nitord. Martin werd voor een aantal van deze verkiezingen ge-
vraagd als verkiezingswaarnemer, o.a. in diverse plaatsen in Rus-
land, Kalmukkië, Armenië en Azerbeidzjan.

In veel van de Oostbloklanden die hij bezocht werd Martin ge-
confronteerd met  vaak schrijnende toestanden. Dat bracht hem 
ertoe tal van acties te organiseren, zoals ‘Help Oma Donka’ in
Sofi a, verzamelen van computers voor een opleiding in Azer-
beidzjan en hulp aan de Nederlandse Maria Goris in Armenië.
Vooral voor Maria Goris zijn duizenden euro’s opgebracht.

Als dank en erkenning voor alles wat hij was en heeft gedaan 
is Martin in 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hij bleef actief tot hij getroff en werd door de ziekte van 
Alzheimer. 

Bridgeclub Linnaeus aan de haal met de beker
Regio - Al voor de 14e keer werd 
de Bloemen(bridge)drive gehou-
den aan de vooravond van Bloe-
mencorso uit de Bollenstreek. 
Door de gebruikers van het Ja-
gershuis aan de Binnenweg te 
Bennebroek wordt aan deze drive 
meegedaan.
Omdat BC Bennebroek niet vol-
doende paren meer kon leveren 
was Bridgeclub Zwaanshoek ge-
vraagd deel te nemen.
Vrijdag 20 april werd er door 48 
paren gestreden om de vereni-
gingsbeker.
Na 24 spellen werd de balans op-
gemaakt en bleek dat Bridgeclub 
Linnaeus al weer voor de derde 
keer met de beker aan de haal 

ging. Met een gemiddelde sco-
re van 53,49% trokken zij aan het 
langste eind.
Op de tweede plaats kwam 
Bridgeclub Zwaanshoek met 
50,66%. Bridgeclub Adriaan Pauw 
werd derde met 48,31%. De da-
mesbridgeclub werd vierde met 
47,44%.
Belinda en Eric van Beek, lid van 
BC Zwaanshoek werden eerste in 
de parenwedstrijd met een sco-
re van 67,30%. Carien v. Donse-
laar en Tonny Lammers, lid van 
Linnaeus, werden tweede met 
63,95%. De derde plaats was ook 
voor een paar van Zwaanshoek. 
Dolly en Rob v.d. Waal behaalden 
61,05%. Belinda en Eric van Beek.

Inschrijven vanaf 7 mei
De Buitenboel, 
kindervakantieweek
 Heemstede - Van dinsdag 21 tot 
vrijdag 24 augustus organiseert 
WIJ Heemstede de Kindervakan-
tieweek met als thema: Alice in 
Wonderland.
Buitenboel betekent elk jaar in 
de zomervakantie een week vol 
sport, spel, ravotten, rollebollen, 
knutselen, avontuur, slaapnacht, 
zwemmen… De Buitenboel is 
voor jongens en meisjes van 6 
t/m 12 jaar.

De Buitenboel is dit jaar niet in 
de laatste week van de zomer-
vakantie, maar in de voorlaatste 
week (dinsdag 21 augustus, 10.00 

uur t/m vrijdag 24 augustus, 9.00 
uur.)
Inschrijven voor de Buitenboel 
kan op maandag 7 mei in de Lui-
fel om 20.00 uur aan de Heren-
weg 96, Heemstede. Eén ouder 
kan maximaal 4 kinderen opge-
ven.
De Buitenboel zoekt ook vrijwilli-
gers om deze leuke vakantieweek 
te begeleiden. Lijkt het je wat en 
ben je tussen 14 en 24 jaar en kun 
jij in de week van 21 augustus t/m 
24 augustus helpen? 
De vrijwilligersgroep komt gedu-
rende het jaar vaker samen om 
leuke dingen te doen met elkaar. 

Je kunt mailen of bellen met Mike 
Doodeman voor meer informatie: 
mdoodeman@wijheemstede.nl 
of 0235483847.

Bommen van PvdD
Regio - Onder het motto ‘Bee the 
change you want to see’, deelde 
de Noord-Hollandse Statenfrac-
tie van de Partij voor de Dieren 
(PvdD) zondag 22 april biologi-
sche zaadbommen uit op de Gro-
te Markt van Haarlem.
De actie vond plaats in het kader 
van de Internationale Dag van de 
Aarde en de Landelijke Zaaidag 
voor bijen en vlinders. De partij 
wil burgers en bestuurders meer 
doen beseff en dat ons lot ver-
strengeld is met dat van de bijen 
en de natuur. 

Statenlid Linda Vermaas deelde 
gisteren met Pim Lemmers, de 
bekendste imker van Nederland 
en bestuurslid van Stichting Bij-
envrienden, in Haarlem biologi-
sche zaadbommen uit aan voor-
bijgangers. Met zaadbommen 
kunnen mensen zelf makkelijk 

braakliggende terreinen opfl eu-
ren en zo meehelpen aan het cre-
eren van een bloemenzee waar-
in de bijen en andere bestuivers 
kunnen gedijen. 

Een zaadbom is niet alleen een 
direct steuntje in de rug voor 
de bestuivers, maar tevens een 
symbolische bom onder het hui-
dige systeem waarin economi-
sche groei in alles centraal staat. 
PvdD Noord-Holland wijst op de 
noodzaak van een nieuw systeem 
waarin het handelen binnen de 
grenzen van dit ecosysteem lei-
dend is, omdat juist dat – en niet 
economische groei-  essentieel is 
voor een veilige toekomst voor 
mens en dier.
Naast het aanplanten van in-
sectvriendelijke weides, parken 
en bermen, moeten we naar een 
ecologische landbouw.

Tastbare plek om te herdenken…
Strooiveld voor de allerkleinsten
Regio - Op woensdag 16 mei 
wordt op Begraafplaats Aken-
dam het eerste Sterretjesveld van 
Haarlem geopend. Een strooiveld 
voor de allerkleinsten, waar moe-
ders, vaders en naasten hun te 
vroeg geboren, niet-levensvatba-
re baby kunnen herdenken. Een 
tastbare plek waar men troost 
kan vinden.
 
Het strooiveld op Begraafplaats 
Akendam is gerealiseerd dank-
zij giften van J.C. Ruigrok Stich-
ting, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Vrien-
den Spaarne Gasthuis en Yarden 
Crematorium Haarlem in samen-
werking met Gemeente Haarlem 
en Stichting Nabestaandenzorg. 
Het initiatief komt van Ariën-
ne Post. “Ik heb zelf ook een ba-
by verloren, met 15 weken. Hij is 

verstrooid op het Sterretjesveld 
van Zorgvlied in Amsterdam. Dit 
bleek jaren later een plek waar 
wij troost konden vinden. Een 
plek om hem te herdenken. Dat is 
iets wat ik andere ouders ook toe-
wens en waar nu in Haarlem een 
plek voor komt.”
 
Tijdens de opening van het Ster-
retjesveld zal er op de plek een 
monument worden onthuld: een 
gedenkboom met gekleurde 
blaadjes waar de naam van het 
kindje op gezet kan worden.
Dit is een kleine versie van de ge-
denkboom op het grote strooi-
veld van Begraafplaats Aken-
dam. Beide vervaardigd door Die-
derik Everts. Op die  manier zijn
de strooivelden met elkaar ver-
bonden.

Fietsexcursie
Maak kennis met Grote Klaas, 
Mooie Nel en Dappere Hansje
Regio - Het landschap als ge-
schiedenisboek, dwars door het 
veenweidegebied Spaarnwoude. 
Beleef het tijdens een afwisselen-
de fi etstocht die IVN Zuid-Ken-
nemerland op zondag 29 april 
2018 van 13.00 tot 14.30 organi-
seert door het veenweidegebied 
Spaarnwoude met veel aandacht 
voor de rijke historie van dit ge-
bied.

Spaarnwoude staat bekend om 
haar mooie Hollandse polders 
met monumentale boerderijen 
en molens. Goed te zien is hoe 
het landschap in de loop der eeu-
wen is veranderd. 
Ruim 5000 jaar geleden lag de 
kustlijn van Nederland bij het hui-
dige dorpje Spaarnwoude, waar 
het karakteristieke kerkje op een 
oude duintop ligt. Landinwaarts 
was een enorm waddengebied, 
dat later in een moerasgebied 
veranderde waarin een veenlaag 
ontstond. 
Veel van die oude landschaps-

kenmerken zijn nog te vinden, 
evenals sporen van de strijd te-
gen het water van bewoners uit 
die tijd. 
De fi etstocht voert langs monu-
menten en oude veenrivieren zo-
als De Liede en het Spaarne, waar 
de oer-Hollandse strijd tegen het 
water nog goed zichtbaar is. We 
besteden natuurlijk ruim aan-
dacht aan de weidevogels en de 
fl ora en fauna van het weideland-
schap. 
Het is raadzaam stevige schoe-
nen te dragen en een verrekijker 
mee te nemen. Kinderen vanaf 12 
jaar zijn welkom. 
Verzamelen: Spaarndammerdijk 
bij het standbeeld van Hansje 
Brinkers in Spaarndam.
Gratis deelname.

Bij voorkeur aanmelden via 
j.eijff erts@live.nl of bij Jannie Eijf-
ferts 06 24178657
Meer informatie over IVN en haar 
activiteiten vindt u op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland

Pubquiz voor 
de geest
Regio  - Op donderdag 3 mei or-
ganiseert het Dolhuys te Haarlem 
voor de eerste keer een pubquiz 
over de geest! Ben jij expert over 
het brein? Of heb je het beste ge-
heugen uit je vriendengroep? 

Meld je dan nu aan met een team 
en ga de strijd aan met de overige 
teams! Dus trommel je vrienden, 
collega’s en/of studiegenoten op 
en meld jouw team (snel) aan via 
de website: www.hetdolhuys.nl

De pubquiz bestaat uit drie ron-
des met vragen over waanzin, het 
brein en meer gekkigheid! Ieder 
team moet een teamnaam, een 
captain en het aantal leden door-
geven. De bijdrage bedraagt €10 
per team en mag uit maximaal 5 
personen bestaan. Iedere team-
genoot krijgt bij binnenkomst 
een biertje van de Amsterdam 
Brew Boys! Het winnende team 
krijgt een prijzenpakket van de 
Amsterdam Brew Boys mee naar 
huis.

De pubquiz start om 19.30 uur in 
het museumcafé van het Dolhuys. 
Vanaf 17.30 uur is er een maaltijd 
te verkrijgen voor €12,50. Graag 
vooraf reserveren.

Het programma vindt plaats in 
Het Dolhuys | museum van de 
geest, gevestigd op de Schoter-
singel 2 te Haarlem.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Koningsdag 2018 

Met speciale 
dank aan: 

Sponsors
Koningsdag 
2018
Café de 1ste Aanleg

BBQ en Zo

roefl o aal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc
HMS verhuur

Kramer &
artners Ma elaars

Winkeliersvereniging 
Wilhelminaplein

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie 
Instellingen Nederland

Medewerkers BusinessPost 
en as er  Groen

Sco tin roe  Graa  
Bernadotte

Jongeren Heemgames 
(Plexat) en WIJ Heemstede

Het bestuur van de 
Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede

Aan de inwoners van Heemstede,

Met genoegen bieden wij u hierbij het 
programma voor Koningsdag 2016 aan.
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. 
Gezellig schuifelen tussen de kramen over de 
Sportparklaan. Alles van uw gading voor de 
laagste prijs. 
Voor het eerst dit jaar geen Aubade voor het 
Raadhuis, teruglopende belangstelling en 
meerdere keuzes om de dag te besteden, 
hebben de gemeente doen besluiten de Aubade 
niet meer door te laten gaan.
Maar schrik niet, de ontvangst van de 
gedecoreerden gaat zeker door en zal 
plaatsvinden in het Raadhuis van 14.15 tot 15.00 
uur en aansluitend is er voor alle inwoners van 
Heemstede onder de naam ‘Oranje Franje’ de 
mogelijkheid voor een praatje, een hapje en 
een drankje onder het genot van goede muziek 
tussen 15.00 en 16.00 uur.   Dit jaar zijn er voor de 
oudere kinderen leuke activiteiten georganiseerd 
door de jongeren van de Heemgames bij de 
parkeerplaats van sportcentrum Groenendaal. 

Voor de 25ste keer zingen met Leny van Schaik 
weer ouderwets in de geheel gerestaureerde 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein om 12.30 
uur. Een happening waar velen het hele jaar naar 
uitzien en die feestelijk wordt afgesloten met 
een Oranjebittertje aan de uitgang van de Oude 
Kerk, waar tevens het Voorwegkoor een prachtig 
optreden zal verzorgen op het podium.
Sla vooral de Kinderspelen aan de Meerweg 
onder leiding van de Scouting niet over als u 
kinderen bij u heeft. Vanaf 13.30 uur kunt u op 
het Wilhelminaplein terecht.
Een aantrekkelijk programma voor jong en oud. 
Vanaf 14.00 uur is het groot feest op het plein met 
live-muziek, de inmiddels traditionele BBQ van 
Vreeburg Ambachtelijk & Culinair, en drankjes, 
die ook dit jaar weer geschonken worden 
door Kees en Christine Heger en hun crew van 
Café de 1ste Aanleg. Ontmoet elkaar en vier 
samen met veel oude bekenden Koningsdag in 
Heemstede op het Wilhelminaplein. Ook de Jan 
van Goyenstraat zijn er weer volop activiteiten. 
U kunt de gehele dag genieten van een 
aantrekkelijk programma voor jong en oud: een 
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kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens voor 
de jeugd en een hapje en een drankje. Vanaf 
12.30 uur wordt u vermaakt door live-muziek en 
een DJ. 
Wij danken de ondernemers van De Groene Druif, 
Cheval Blanc en Jantjes Speelgoed voor hun inzet 
bij de organisatie in de Jan van Goyenstraat. Wij 
hopen met dit programma voor elk wat wils te 
bieden. Zoek uit wat van uw gading is en geniet 
van Koningsdag in Heemstede.

 Chris van der Plasse, Voorzitter

Met speciale dank aan:  

Sponsors 
Koningsdag 2016

Café de 1ste Aanleg

Vreeburg Ambachtelijk & Culinair

Proeflokaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

Jantjes Speelgoed

HMS verhuur

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers BusinessPost en
Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Jongeren Heemgames (Plexat) en Casca

Het bestuur van de Stichting Nationale
Feestdagen Heemstede

Aan de inwoners van
Heemstede,

Met genoegen bieden wij u hierbij het pro-
gramma voor Koningsdag 2018 aan.
In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt te-
recht. Gezellig schuifelen tussen de kra-
men over de Sportparklaan. Alles van uw 
gading voor de laagste prijs. U helpt in elk 
geval uw buren van een hoop overbodige 
spullen af.
Ook in 2018 zal de ontvangst van de ge-
decoreerden plaatsvinden in het Raadhuis 
van 14.00 tot 14.45 uur en aansluitend is er 
voor alle inwoners van Heemstede onder 
de naam ‘Oranje Franje’ de mogelijkheid 
voor een praatje, een hapje en een drankje 
onder het genot van goede muziek tussen 
15.00 en 16.00 uur.   
Ook dit jaar zijn er voor de oudere kinde-
ren weer leuke activiteiten, georganiseerd 
door de jongeren van de Heemgames bij 
de parkeerplaats van sportcentrum Groe-
nendaal. 
Sla ook de Kinderspelen aan de Meerweg, 
onder leiding van de Scouting groep Graaf 
Bernadotte, niet over als u kinderen bij u 
heeft. 
Gelukkig gaat Community Singing met Le-
ny van Schaik dit jaar wel door, van 13.00 
tot 14.00 uur in Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein van Heemstede.
De Oude Kerk is vanaf ongeveer 12.30 uur 
toegankelijk.

Vanaf 13.30 uur kunt u op het Wilhelmin-
aplein terecht. Een aantrekkelijk program-
ma voor jong en oud. 
Vanaf 14.00 uur is het groot feest op het 
plein met live-muziek, de inmiddels tra-
ditionele BBQ en drankjes, die ook dit jaar 
weer geschonken worden door Kees en 
Christine Heger en hun crew van Café de 
1ste Aanleg. 
We bedanken Kees en Christine Heger voor 
hun enorme inzet bij de organisatie op het 
Wilhelminaplein.
Ontmoet elkaar en vier samen met veel ou-
de bekenden Koningsdag in Heemstede 
op het Wilhelminaplein.
Ook op de Jan van Goyenstraat zijn er weer 
volop activiteiten.
U kunt de gehele dag genieten van een 
aantrekkelijk programma voor jong en 
oud: een kleedjesmarkt, springkussen en 
optredens voor de jeugd en een hapje en 
een drankje. Vanaf 15.00 uur wordt u ver-
maakt door live-muziek en een DJ. Wij dan-
ken de ondernemers van De Groene Druif 
en Cheval Blanc voor hun inzet bij de orga-
nisatie in de Jan van Goyenstraat.
Wij hopen met dit programma voor
elk wat wils te bieden.
Zoek uit wat van uw gading
is en geniet van Koningsdag
in Heemstede!

Chris van der Plasse,
Voorzitter

Koningsdagsnacht 
Donderdagavond, 26 april, vanaf 21.00 uur een spectaculair live optreden in Café de 1ste aanleg van

‘FAEM’, een fenomenale coverband
FAEM is een coverband die met veel enthousiasme en de juiste nummers uit een grote setlist iedere 

gelegenheid tot een feestje weet te maken. Ze spelen op hele kleine, maar ook grote locaties en
evenementen. FAEM is nét even een andere coverband dan al de andere. Vooral de twee zangeres-

sen weten met hun enthousiasme het publiek dusdanig te bewegen dat je wel móet dansen!
Gedoseerd meebrullen is meestal toegestaan, en soms verplicht! 

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

I G  I



Programma
Koningsdag 2018
KONINGSNACHT
Donderdag, 26 april vanaf 21.00 uur een spectacu-
lair live optreden in Café de 1ste aanleg van de band 

“FAEM” 
Faem is een Coverband die met veel enthousiasme en de 
juiste nummers uit een grote Setlist iedere gelegenheid 
tot een feestje weet te maken.
Muntenverkoop voor Koninginnenacht en -dag is al be-
gonnen in Café de 1ste Aanleg.

Donderdag 26 april vanaf 18.00 uur bij de Groene Druif 
en Cheval Blanc schitterende optredens. Dj Bert tussen 
18.00 en 00.00 uur, de band Jamento tussen 20.00 en 00 
uur en een speciaal optreden van Yves Berendse tussen 
19.15 en 20.00 uur natuurlijk in de Jan van Gooyenstraat 
op het middenterrein voor Le Cheval Blanc en de Groe-
ne Druif.

KONINGSDAG IN HET
RAADHUIS
14.00-14.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke   
 onderscheiding 
15.00-16.00 uur Oranje Franje, een gratis borrel,   
 een hapje en natuurlijk gezellige   
 muziek voor alle Heemstedenaren

WILHELMINAPLEIN
13.00 -14.00 uur Community Singing met
 Leny van Schaik in de Oude Kerk
14.00-21.00 uur Konings BBQ  
Optredens muziekpodium Wilhelminaplein: 
14.30-16.30 uur Friction music  Reggea-feestband
 swingende ritmes en altijd
 leuke interactie met het publiek
16.30-17.30 uur  Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
17.30-20.00 uur  Als de Brandweer
 Hét grote feest van Koningsdag 2018
 20.00 uur Het Foute Uur, Guilty Pleasures  
 We gaan nog niet naar huis want
 morgen zijn we vrij of helaas niet!

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
09.00-15.00 uur Heemgames
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep
 Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur   Inschrijving Puzzelfi etstocht
 Trapveldje SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00  uur Start Puzzelfi etstocht 

JAN VAN GOYENSTRAAT
Aanvang:  15.00 uur 
De artiesten die deze dag optreden zijn:
2Generations Showband en DJ Bas
Gedurende de middag en avond gaan deze top
entertainers er een enorm mooi feest van maken op
de Jan van Goyenstraat.
Hier moet je gewoon bij zijn geweest, deze Koningsdag!

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

Heemgames 2018

Iepenlaan
Dit jaar kunt u ook weer terecht op de Iepenlaan, waar een 
kleinschalig buurtfeest wordt georganiseerd.
Rudolf Kreuger zal de muziek verzorgen en natuurlijk kunt 
u een lekker drankje halen bij de bartafel.
Heerlijk genieten onder de parasol waarbij Rudolf Kreuger 
voor de goede muziek zal zorgen.
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In ’t kort:
Voor wie? Heemsteedse jeugd die zin heeft in een leuke activiteit!
Wanneer? 27 april = Koningsdag
Waar? Parkeerplaats vóór Sportplaza
Hoe laat? Van 9.00-15.00 uur
Kosten? Helemaal niets!
Aanmelding? Niet nodig! Kom lekker langs! 
Voor meer informatie: Facebook en www.Heemgames.nl

The Heemgames are back again!
Op Koningsdag zullen de Heemgames weer een spetterende dag neerzetten op de 
Sportparklaan!  In samenwerking met Plexat en WIJ Heemstede organiseren wij een 
jeugdactiviteit die al vanaf 9.00 uur van start gaat! 
We hebben dit jaar fantastische activiteiten zoals een westerntrack stormbaan, 
boardingvoetbal stoomblazende draak, Kasteel Multiplay springkussen en de 
Sweeper! Daarnaast zal een DJ de hele dag de beste live muziek draaien! 
Het nieuwe onderdeel peuter & kleuterpret op de Sportparklaan is voor de 
allerkleinsten een nieuw initiatief. Elk half en heel uur start een nieuwe ronde.
Knutselen/kleuren en vervolgens een koninklijk verhaaltje in het spring-kussen 
voor de 2 1/2 tot 6 jarigen.

Samen met Scouting groep Graaf Bernadotte is er een strippenkaart gemaakt, 
zodat daarmee alle attracties afgevinkt kunnen worden en je niets hoeft over te 
slaan. 
  
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom langs! De toegang is helemaal gratis! 
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Wilhelminaplein
Community singing 
Gelukkig gaat communi-
ty Singing dit jaar weer ge-
woon door in de Oude Kerk 
op het Wilhelminaplein.
Tussen 13.00 en 14.00 uur 
kunt u weer samen met 
Leny van Schaik de meest 
mooie en soms ook nostal-
gische liedjes meezingen.

Het Wilhelminaplein is op 
Koningsdag de ambiance 
voor een gezellig en gevari-
eerd programma, uiteraard 
onder het genot van door 
Café de 1ste Aanleg ver-
zorgde drankjes en een pri-
ma verzorgde BBQ, die zoals 
gewoonlijk weer van uitste-
kende kwaliteit zal zijn. 
De activiteiten starten om 
14.00 uur en worden rond 
21.00 uur beëindigd.
Muntenverkoop voor Ko-
ningsnacht en dag is al be-
gonnen in Café de 1ste Aan-
leg.
Café de 1ste aanleg zorgt 
voor spetterende optre-
dens gedurende de dag 
en avond!
 
PROGRAMMA:

The Kings party
14.30 uur
Friction music
Reggea-feestband

van een hapje en een 
drankje te genieten van 
de voortreff elijke muziek 
van diverse bands.
Dit moet je gewoon ko-
men zien en horen, wat 
een spektakel. 
Voor de kinderen zijn er, 
onder toezicht en bege-
leiding van de jongeren 
van de Heemgames, 
twee springkussens en 
een overdekte panna 
kooi neergezet, zodat er 
ook voldoende vermaak 
is terwijl de ouders even 
kunnen bijpraten onder 
het genot van een hapje 
en een drankje.

Het is zeker geen ‘standaard 
reggae’ wat deze band 
speelt, ze mixen het met 
swingende ritmes en altijd 
heel leuke interactie met 
het publiek, wat voor pu-
bliek dan ook; oud en jong 
en ook zeker niet uitslui-
tend ‘reggae-fans’.

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

17.30 uur
De fenomenale
Haarlemse band
‘ALS DE BRANDWEER’
Als de brandweer speelt 
met zeer ervaren muzikan-
ten de oranje sterren van de 
hemel.
Dit wordt hét grote feest 
van Koningsdag 2018.

Konings-BBQ
14.00 – 21.00 uur
WILHELMINAPLEIN
Ter afsluiting van een dag 
vol activiteiten, sporten, 
wandelen, zingen, verbran-
de neuzen?.…. en een goe-
de verkoop op de Vrijmarkt, 
zal op het Wilhelminaplein 
de mogelijkheid worden 
geboden onder het genot 

Jan van
Goyenstraat

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

De artiesten die deze dag 
optreden zijn:

Dj Bert, tussen 18.00 en 
00.00 uur.

De fantastische band
Jamento,
tussen 20.00 tot 00.00 uur.

En een speciaal optreden 
van Yves Berendse,
tussen 19.15 tot 20.00 uur.
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Sportparklaan en omgeving
VRIJMARKT
7.00-15.00 uur
Sportparklaan / Javalaan)

De Vrijmarkt zal plaatsvin-
den aan de Sportparklaan / 
Javalaan, tussen de Slotlaan 
en de Meer en Boschlaan. 

De Heemsteedse jeugd 
wordt op deze markt in de 
gelegenheid gesteld allerlei 
spulletjes te verkopen. 

Op de Vrijmarkt is het, om de 
overlast voor omwonenden 
te beperken, in opdracht 
van Gemeente Heemstede 
ten strengste verboden om 
elektronisch versterkte mu-
ziek ten gehore te brengen, 
in de vergunning is door de 
gemeente alleen toestem-
ming verleend voor het ma-
ken van niet-versterkte en 
dus alleen akoestische mu-
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ziek, gemaakt in amateur 
verband door kinderen.

Autobezitters, wij vragen u 
vriendelijk doch zeer drin-
gend om tijdens de Vrij-
markt rekening te houden 
met de bewoners aan de 
Sportparklaan en Javalaan 
en bij het parkeren zo min 
mogelijk overlast te bezor-
gen. 

Volgt u de aanwijzingen van 
de vrijwilligers op  en blijft 
u alstublieft vriendelijk te-
gen onze vrijwilligers, want 
zonder hen is de Vrijmarkt 
niet mogelijk. Onze hartelij-
ke dank hiervoor.
Informatie betreff ende de 
te huren kraampjes is ver-
spreid via de lagere scholen.

KINDERSPELEN 
10.00-15.00 uur
Trapveldje van SEIN aan 
de Meerweg

Voor de kleintjes (tot 12 
jaar) zijn er diverse attrac-
ties samengebracht op het 
trapveldje van SEIN aan de 
Meerweg.          
Elk jaar wordt deze activiteit 
door de Graaf Bernadotte 
scoutinggroep uitgevoerd. 
Er zijn springkussens en er 
zijn spannende spelletjes 
die te maken hebben met 
scouting. Wie weet vind je 
het zo leuk dat je lid wordt 
van de scouting? Zie ook de 
advertentie Oranjekrant.

PUZZELFIETSTOCHT
start om 11.00 uur

Vanaf 11.00 uur kunt u in-
schrijven voor een gezellige 
Puzzelfi etstocht.  
Deze prachtige en vooral 
verrassende fi ets tocht door 
en rond het mooie Heem-
stede wordt al vele jaren ge-
maakt door Arjen Prins van 
Scouting groep Graaf Ber-
nadotte.
Locatie Trapveld SEIN aan 
de Meerweg.
De start is om 11.00 uur en 
wij hopen om 15.00 uur de 
laatste fi ets(st)er binnen te 
zien komen. 
Aanmelden dus tussen 
11.00 uur en 13.00 uur. 

JAN VAN GOYENSTRAAT
Op Koningsdag is de kleed-
jesmarkt tussen 8.00 en 
14.00 uur voor de kleintjes 
uit de buurt. 
Natuurlijk loopt de straat 
goochelaar ook weer rond 

om iedereen te verbazen 
met zijn magie. 
De markt is verboden voor 
commerciële handelaren 
en alleen voor kleedjesver-
koop bestemd.

Vanaf 12.30 uur kunnen 
ook de ouder(s)(en) onder 
het genot van een drankje 
en een hapje genieten van 
een fantastisch programma 
waarbij gegarandeerd nie-
mand kan blijven stilzitten.
De artiesten die deze dag 
optreden zijn:
De geweldige en sfeervolle 
2 Generations showband en 
ook DJ Bas is van de partij 
om er tot 21.00 uur een fan-
tastisch feest van te maken.

Natuurlijk wordt de inwen-
dige mens uitstekend ver-
zorgd door Proefl okaal 
de Groene Druif en Che-
val Blanc, zodat u ook in de 
Jan van Goyenstraat niets te 
kort zult komen.

Wij wensen een ieder
veel plezier tijdens
deze Koningsdag!
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Appeltaart voor het goede doel
Heemstede - Vrijdag 27 april 
staat JCI (Junior Chamber In-
ternational) Kennemerland van 
6.30 tot circa 15.00 uur met haar 
traditionele appeltaartactie op de 
vrijmarkt in de Javalaan te Heem-
stede.

JCI Kennemerland bestaat dit jaar 
60 jaar en deze ondernemende 
vereniging organiseert deze jaar-
lijkse actie nu al bijna 40 jaar mét 

succes! Alle leden van JCI Kenne-
merland bakken zelf appeltaar-
ten en verkopen deze op de vrij-
markt voor een goed doel dat 
jaarlijks wordt gekozen.

Dit jaar zamelen de leden van JCI 
Kennemerland geld in om bij te 
dragen aan het verminderen van 
eenzaamheid onder ouderen. JCI 
Kennemerland organiseert een 
onvergetelijk uitje voor senio-

ren met het bedrag dat verdiend 
wordt van de verkoop van heer-
lijke verse taarten, koffie en thee.
JCI Kennemerland is een vereni-
ging met circa 40 leden en maakt 
deel uit van JCI Nederland, dat op 
haar beurt weer is aangesloten 
bij JCI International. JCI staat voor 
Junior Chamber International en 
is één van de grootste netwerken 
ter wereld, gelieerd aan de Ver-
enigde Naties. 

Lekker sporten in plaats van rekenen en taal
Koningsspelen op het strand in Bloemendaal
Heemstede - Op vrijdag 20 april 
stonden voor veel scholen uit ge-
meente Heemstede en Bloemen-
daal de Koningsspelen op het 
programma en wel op een bijzon-
dere locatie: het strand van Bloe-
mendaal aan Zee. Het was een 
groot succes. In totaal hebben 
ruim 1500 enthousiaste kinderen 
genoten van deze zonnige Ko-
ningsspelen.

De Koningsspelen werden ge-
opend door burgemeester Elbert 
Roest van Bloemendaal en de 
wethouder sport van Heemste-
de, Sebastiaan van Nieuwland. Na 
de opening begon de warming-
up verzorgd door dansschool Jo-
lein, dit werd gedaan op het of-
ficiële nummer van de Konings-
spelen ‘Fitlala’. Daarna startten de 
clinics. Alle kinderen hebben er 
3 gedaan van 3 kwartier gedaan. 
Omdat het lekker weer was zaten 
veel kinderen op het strand voor 
het podium te lunchen. 

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 
8 van de volgende basisscholen 
uit Heemstede deden mee: Voor-
wegschool, de Molenwerf, de Ark, 
de Evenaar, de Nicolaas Beets-
school, de Crayenesterschool en 

Amnesty op Bevrijdingspop
Regio - Het jubilerende Amnesty 
International Nederland komt op 
zaterdag 5 mei op Bevrijdingspop 
in Haarlem in actie voor mensen-
rechtenverdedigers.

De Nederlandse afdeling van Am-
nesty International zag op 14 
april 1968 het levenslicht, zeven 
jaar na de oprichting van Amnes-
ty International. Als oudste lokale 
groep, heeft ook Amnesty Haar-
lem de afgelopen decennia veel 
bereikt met even spraakmakende 
als effectieve acties.

Dat er op het gebied van men-
senrechten helaas veel werk aan 
de winkel blijft, blijkt op 5 mei, als 
Amnesty op de bevrijdingsfesti-

vals die in het hele land plaatsvin-
den actie voert voor mensenrech-
tenverdedigers. Meer dan ooit 
krijgen zij te maken met intimi-
datie, geweld en gevangenisstraf. 
Mensenrechtenactivisten wor-
den lastiggevallen, gemarteld, 
en zelfs gedood, alleen omdat 
zij hun nek uitsteken voor ande-
ren: sinds 1989 werden meer dan 
3.500 mensenrechtenverdedi-
gers vermoord. Het werk van acti-
visten is enorm belangrijk: zonder 
hun moed zou de wereld minder 
rechtvaardig zijn, aldus Amnesty, 
dat daarom op 5 mei ook op Be-
vrijdingspop in de Haarlemmer-
hout voor deze moedige mensen 
opkomt.
Dat gebeurt met een speciale 

mensenrechten-variant op het 
tafelvoetbalspel. Net als in de 
echte wereld, hebben de teams 
geen gelijke kansen: kun je nog 
wel winnen als de regels tegen 
je zijn en je met een achterstand 
begint? Het team van de mensen-
rechtenverdedigers neemt het op 
tegen het team van de macht-
hebbers. Maar de keeper van de 
machthebbers is extra breed en 
zijn doel extra klein. Bovendien 
starten de machthebbers met 
een 2-0 voorsprong. 

Behalve deelnemen aan het tafel-
voetbalspel kunnen de festival-
bezoekers in de Amnesty-stand 
op de Dreef ook petities tekenen 
voor gevangenen.

Lezing bij Blokker
Een familie in het verzet
Heemstede - Woensdagoch-
tend 2 mei geeft Annette Oude-
jans een lezing over Een familie in 
het verzet, om 10.30 uur bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg 138. 

Wanneer Annette Oudejans op 
10-jarige leeftijd bij haar ouders 
op zolder een aantal dozen vindt 
met oude kranten, documen-
ten en foto’s, is haar nieuwsgie-
righeid gewekt. Wie is die vrouw 
die zo op haar oma lijkt, en waar-
om staat zij in de krant? De vrouw 
blijkt haar overgrootmoeder, wier 
man, twee zoons en een doch-
ter zijn omgekomen in de Twee-
de Wereldoorlog. Ze werden ver-
moord omdat ze betrokken wa-
ren bij het verzet tegen de  Duit-
sers.

Ruim 25 jaar later, wanneer An-
nettes eigen zoon voor school 
aan een project over de Tweede 
Wereldoorlog werkt, wordt haar 
drang om uit te zoeken wat er 
precies gebeurd is opnieuw aan-
gewakkerd. Oudejans duikt in ar-
chieven, weet de hand te leggen 
op brieven en verslagen, spreekt 
overlevenden en probeert te ach-
terhalen wat er in de oorlog met 
haar familie gebeurd is.

Hoe is het mogelijk dat vier le-
den van dezelfde familie door de 
Duitsers werden geëxecuteerd? 
Waarom werd aan het eind van 
de oorlog een jonge vrouw zo-
maar vermoord? En wie heeft de 
familie Klingen kort voor de be-
vrijding verraden?

Tegen de achtergrond van de slag 
bij Arnhem, het Englandspiel en 
de radiotoespraken van Koningin 
Wilhelmina ontvouwt zich een 
verhaal over moed, verzet en ver-
raad dat bij vlagen leest als een 
spannend jongensboek.

Ze heeft onderzoek gedaan naar 
de geschiedenis van haar fami-
lie, die actief was in het verzet. 
Vier familieleden hebben hier-
door de oorlog niet overleefd. 
Een van haar familieleden woon-
de in Heemstede, waar hij les gaf 
in het klooster. 

de Bosch en Hovenschool. De 
clinics werden verzorgd door 
14 verenigingen uit Heemste-
de, Bloemendaal en omgeving 
en door studenten van InHolland 
Haarlem, Kennemer Lyceum uit 
Haarlem  en het Haemstede Bar-
ger uit Heemstede. 

Het doel van de Algemene Ko-
ningsspelen is onder andere om 
kinderen te laten zien hoe be-
langrijk én leuk het is om te bewe-
gen. De kinderen hebben meege-
daan aan verschillende sportcli-
nics, soms bleek dat een kennis-

making van een sport. Ook voor 
de verenigingen was het een ge-
slaagde dag. Zij kunnen op een 
leuke en laagdrempelige manier 
hun sport promoten.

Organisator SportSupport kijkt 
terug op een zeer geslaagde dag. 
Weer eens wat anders dan de re-
ken- en taalles op school! De 
sportdag wordt georganiseerd 
in samenwerking met gemeen-
ten Heemstede en Bloemendaal. 
Er werd gebruik gemaakt van het 
gemeentestrand en de stranden 
van verschillende strandtenten.

Beeld: Renata Jansen fotografie

De lezing is gratis toegankelijk 
maar reserveren is gewenst:
023-5282472.

Annette Oudejans.

Jeugdvoetbaldag bij 
Haarlem-Kennemerland
Regio – In de meivakantie, 
op woensdag 2 mei, wordt de 
Jeugdvoetbaldag gehouden, op 
het complex van Haarlem-Ken-
nemerland en wel van 10.00 tot 
16.30 uur. Je bent welkom op de 
Sportweg 8 in Haarlem 
Alle kinderen van 5 jaar tot en 
met 15 jaar kunnen deelnemen. 
Van keeper tot spits, iedereen 
is welkom! Voor de keepers is er 
een speciaal programma onder 
leiding van professionele keeper-
trainer. Je hoeft geen lid te zijn 
van een bepaalde vereniging, ie-
dereen kan zich aanmelden.
 
De specifieke trainingen zullen 
worden verzorgd door professi-

onele en enthousiaste trainers. 
Men krijgt alle basistechnieken 
aangeleerd volgens de Wiel Coer-
ver methode. Dankzij een inten-
sieve en wedstrijdgerichte scho-
ling zal de balvaardigheid en het 
zelfvertrouwen van de kinderen 
verder toenemen. De totale kos-
ten bedragen €29,50.
 
Inschrijven
Je kunt je voor deze Jeugdvoet-
baldag inschrijven door een 
mailbericht te sturen naar info@
jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet 
hierin je naam en adresgegevens, 
je geboortedatum en je telefoon-
nummer en vermeld tevens in 
welk team je speelt.

BioMarkt 
met mini 

bevrijdingspop
Regio - Op zaterdag 5 mei 
is de BioMarkt op het voor-
terrein van de Haarlemmer 
Kweektuin aan de Klever-
laan 9.
De markt is tussen 10.00 en 
15.00 uur. Je kunt er terecht 
voor allerlei biologische, glu-
tenvrije of duurzaam ge-
produceerde producten.                                                                                                                                     
Groente, brood, gebak, kaas, 
worst, jam, honing, wijn, bier, 
olijfolie en nog veel meer. 

Het is behalve voor je za-
terdagse boodschappen 
ook muziek luisteren op de 
markt en gewoon een gezel-
lige plek om wat te eten en 
te drinken. 

Er is ook een mini bevrij-
dingspop. Tussen 11.00 en 
13.00 treden op: Ed O’ Sulli-
van en Eric van Drunen Lit-
tel. Zij spelen en zingen Ier-
se melancholische poplied-
jes, levensliedjes.                                                                                                                                

De BioMarkt wordt geor-
ganiseerd door Zelfoogst-
tuin Wij Telen Groente met 
medewerking van de Stich-
ting Haarlemmer Kweektuin.
Voor informatie zie: www.
haarlemmerkweektuin.nl

Koningsdag op 
de Iepenlaan
Heemstede - Ook dit jaar 
viert de Bomenbuurt Ko-
ningsdag, in de Iepenlaan 
te Heemstede. De festivi-
teiten zijn van 14.00 tot 
circa 19.00 uur. De orga-
nisatie is in handen van 
Rudolf Kreuger en DJ G-
Brinck. Vorig jaar kwa-
men diverse muzikanten 
jammen. Dit is ook dit jaar 
weer mogelijk.
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Stefans brillen & lenzen: “Geef je 
ogen de kost én de juist zorg”
Heemstede - Dat een goede zon-
nebril een must is om je ogen te 
beschermen tegen schadelijk 
UV-Licht weet bijna iedereen. Te 
veel zonlicht is niet alleen slecht 
voor de huid, maar ook voor on-
ze ogen. 

En dan gaat het niet zozeer om 
het zichtbare zonlicht, maar om 
de onzichtbare straling, zoals in-
frarood (warmte) en ultraviolet 
(UV). Gelukkig kunnen we van 
alles doen om onze ogen tegen 
de felle zon te beschermen. Ook 
bij bewolking. De beste manier 
ligt voor de hand: probeer uit 
fel zonlicht te blijven. Maar dat 
is misschien niet echt haalbaar. 
En daarnaast: je wilt ook van de 

zon kunnen genieten. De ogen 
dichtknijpen voldoet ook niet: 
het is niet prettig en bovendien 
krijg je zo eerder rimpels want de 
huid rondom de ogen is behoor-
lijk dun. Met een hoed of pet met 
een brede rand komen we al een 
stuk verder. Daarnaast is een zon-
nebril een must. Niet alleen als de 
zon schijnt, maar ook op bewolk-
te dagen: dan bereikt nog steeds 
50 procent van de UV-stralen 
door het wolkendek onze ogen.
kies een bril met UV-filter. Hoe 
donkerder de glazen, hoe beter 
de zonnebril? Klinkt logisch, maar 
is niet waar. De kleur houdt alleen 
de verblinding van het zichtbare 
licht tegen en zegt niets over de 
bescherming tegen schadelijke 

effecten van UV-straling. Van te 
veel UV-straling kun je staar krij-
gen. Het is iets wat zich opbouwt. 
Als je dus jarenlang elke zomer de 
zon in gaat zonder zonnebril, heb 
je later meer kans op staar. 

Stefans brillen & lenzen in Heem-
stede informeert je bij aanschaf 
van een zonnebril goed over het 
UV-filter in de glazen. Een UV 400 
beschermt je ogen 100% tegen 
de schadelijke UV-stralen. “In de 
winkel laten we graag zien wat 
we bedoelen. U bent van harte 
welkom!” 

Stefans brillen & lenzen, Binnen-
weg 114, Heemstede.
Tel. 023-5284921.

Fancy Fair Bosbeek in een lekker zonnetje
Heemstede - Het leek wel een 
Toscaans binnenplaats bij Bos-
beek, woensdag 18 april, waar de 
gasten van de Fancy Fair waren 
neergestreken om echte Holland-
se haring te happen en een pata-
tje met te pakken. 

Volle tassen met verse bloemen, 
boeken, speelgoed voor de klein-
kinderen, spulletjes van de rom-
melmarkt, een beeldje van een 
heilige of handwerk van de zus-
ters als buit aan de voeten. Goed 
toeven in het zonnetje met 25 
graden. Niks te klagen, het leven 
is goed op Bosbeek, iedereen vro-
lijk en bij het Rad van Avontuur 
zitten vooral zusters in spanning 
te kijken of hun nummer gevallen 
is. Op die binnenplaats is het ook 
een ontmoetingsplaats van vas-
te gasten die ieder jaar terugko-

men. Je vindt altijd wel een boek 
voor een paar kwartjes en Harry 
heeft voordelige plantjes en ver-
se bloemen. Twee derde van de 
opbrengst gebruikt Bosbeek al-
tijd om leuke dingen aan te schaf-
fen waar geen geld voor beschik-
baar is. Daarvoor komt de cliën-
tenraad in beeld. 

Een derde is dit jaar voor het Kin-
derhuis Ketaaketighar Nepaal-
maa. Dat kan steun juist nu hard 

gebruiken want ze zijn net be-
zig de gevolgen van natuurge-
weld te overwinnen. Zij hebben 
geen relaties en overheden die 
verwoestingen als op St. Maar-
ten kunnen aanpakken, maar 
ook hier moet het leven door-
gaan. Indrukwekkend om te zien 
hoe men dit met elkaar aanpakt 
en hoe trots de mensen van dat 
kinderhuis zijn als ze foto’s van 
een weer werkende keuken la-
ten zien. Een bestuurslid van de 
Stichting Ketaaketighar Nepaal-

maa showt een pashmina, een 
lange shawl, uit bamboevezels 
die daar gemaakt is. Die vind je 
in geen enkele dure modezaak in 
Nederland, zo mooi en kleurig. Ze 
staan soms op markten en kom 
je ze tegen, direct kopen want 

dat vind je bijna nergens. Met 
de mooie opbrengst van de hele 
Fancy Fair (4300 euro) gaat er dus 
een deel naar Nepal en dat heb-
ben ze ook hard nodig.

Ton van den Brink

Trainen met toploopster 
Inge de Jong
Heemstede - Elke maand orga-
niseert Lopers Company by En-
no een aantrekkelijk hardloope-
vent. Op zaterdag 28 april komt 
toploopster Inge de Jong. De-
ze baan-, weg- en veldloopster 
geeft om 13.00 uur een training 
en vertelt aansluitend over haar 
ervaringen aan de top. Niet voor 
niets behoort zij tot één van de 
beste loopteams van Nederland; 
Team Distance Runners. Onder 
leiding van trainer Guido Har-
tensveld heeft ze al vele succes-
sen geboekt.

Training en Meet & Greet
Op zaterdag 28 om 13.00 uur 
geeft ze een inspirerende trai-
ning van een uur. Wat ze daarin 
gaat doen is een verrassing, maar 
deze training zal zeker zeer leer-
zaam zijn en geschikt voor ieder-
een die minimaal een half uur kan 
hardlopen. Aansluitend vertelt ze 
over haar inmiddels lange carriè-
re als toploopster. De aanwezi-
gen kunnen al hun vragen kwijt, 
want Inge de Jong zal ze allemaal 
graag beantwoorden. 

Inge de Jong
Ze is geboren in 1976 en tijdens 
haar jeugd begon zij met turnen 
en voetballen. Op haar 15e werd 
ze bevangen door het hardloop-
virus en in 1999 liep ze haar eer-
ste wedstrijd, de halve marathon 
van Egmond. Vanaf 2005 begon 
ze fanatieker te trainen en werd 
lid van AV Zaanland.

In 2008 maakte ze de stap naar 
Team Distance Runners en ging 
trainen onder leiding van Guido 
Hartensveld.

Haar grote looptalent bevestigde 
ze in 2009 tijdens het Nederlands 
kampioenschap halve marathon, 
waar ze de zilveren medaille won. 
In 2010 werd ze Nederlands kam-
pioene op de 10.000m. In de 
jaren daarna volgde nog vele prij-
zen.
Inge de Jong liep in 2016 haar 
snelste marathon in een tijd van 
2:33:20, in Rotterdam.

Zin in een verrassende training 
van de toploopster Inge de Jong? 
Kom dan zaterdag 28 april naar 
de winkel op Binnenweg 35! 

Kapper duikt ring op uit de Zaan
Heemstede - Op maandag 23 
april heeft Henneke Weijers-Poort 
samen met haar partner en kap-
per Ben Weijers uit Heemstede 
een dierbare ring opgedoken uit 
de Zaan bij Wormer.

De ring was door Monica Nelissen 
uit Bennebroek de zaterdag er-
voor verloren toen zij op het ter-
ras van Grand Café de Bataaf zat. 
De dierbare ring gleed per abuis 
van de ringvinger van Monica en 
stuiterde over de houten vlon-
der van het terras en verdween 
tussen de vlonderplanken in de 
Zaan.

Als klant van kapper Ben Weijers 
twijfelde Monica geen moment 
en belde direct met Ben, die sa-
men met Henneke Weijers-Poort 
enthousiast duiker is. Ben en Hen-
neke boden direct hun hulp aan 
en op maandag zijn zij met een 
volledige duikuitrusting naar het 
terras aan de Zaan gereden. Na 
enkele pogingen vond Henneke 

in het troebele water van de Zaan 
de dierbare ring. Monica nam de 
gevonden ring dankbaar in ont-
vangst. Henneke en Ben hebben 

hierin al meer ervaring, zo heb-
ben zij ooit voor iemand een hor-
loge opgedoken en ook een arm-
band.

Kapper Ben Weijers (midden) en zijn partner Henneke Weijers-Poort 
(links) vinden de dierbare ring van Monica Nelissen (rechts) in de Zaan 
bij Wormer.

Inge de Jong.

Verkoop woningen Slottuin gestart
Heemstede – De nieuwe woon-
wijk Slottuin in Heemstede wordt 
dankzij de toepassing van uiteen-
lopende technologieën energie-
neutraal. Zo kost het verwarmen, 
ventileren en koelen van wonin-
gen géén energie. Ontwikkelaar 
Hoorne Vastgoed kiest bij de re-
alisatie van Slottuin (40 koop-
woningen, 22 huurwoningen en 
33 zorgappartementen) primair 
voor technologische oplossin-
gen die zichzelf terugverdienen. 
Op het gebied van duurzaam-
heid gaat Slottuin verder dan de 

gemiddelde eisen in het landelijk 
bouwbesluit. De verkoop van de 
woningen is afgelopen zaterdag 
van start gegaan.  
 
De nieuwe wijk komt op het ter-
rein van het voormalige Nova 
College aan de Cruquiusweg in 
Heemstede. De bouw begint in 
juni dit jaar. In afstemming met 
onder meer de gemeente Heem-
stede en Elan Wonen besloot 
Hoorne Vastgoed om sterk in te 
zetten op duurzaamheid.
Info: www.slottuin-heemstede.nl.

Zwemseizoen 
 o ficieel 

van start
Regio - Het zwemseizoen start dit 
jaar officieel op dinsdag 1 mei en 
loopt tot 1 oktober. In Noord-Hol-
land zijn ruim 150 officiële zwem-
plekken waar de veiligheid en de 
waterkwaliteit regelmatig wor-
den gecontroleerd. Actuele infor-
matie over de zwemplekken staat 
ook dit zwemseizoen weer op 
www.zwemwater.nl. 

Controle 
Tussen 1 mei en 1 oktober wordt 
minimaal één keer per maand 
de waterkwaliteit van officië-
le zwemplekken gecontroleerd. 
Bij incidenten wordt dat nog va-
ker bijgehouden.  Een waarschu-
wing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod wordt afgegeven 
als de waterkwaliteitsmetingen 
daartoe aanleiding geven. 
Tijdens de waterkwaliteitscontro-
les wordt gekeken naar de aan-
wezigheid van schadelijke blauw-
algen, parasieten en bacteriën. 
Vooral blauwalgen kunnen in de 
zomermaanden voor komen in 
het oppervlaktewater. 
Bij alle officiële zwemplekken 
staan publieksinformatieborden 
met daarop onder andere een 
plattegrond, aanduiding van mo-
gelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de ver-
boden die gelden. 

Informatie 
Actuele informatie over de wa-
terkwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. U kunt hiervan 
ook de apps downloaden via de 
App Store (voor iOS) of de Play-
store (voor Android). 
Heeft u vragen over zwemwa-
ter bel dan de Regionale Uit-
voeringsdienst Noord-Holland 
Noord: 088-1021300. Negatieve 
zwemadviezen en zwemverbo-
den worden bovendien gemeld 
via Twitter:
@ZwemwaterRUDNHN.



25 april 2018       15

Samen herdenken en indrukken delen
Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet 2018
Regio - Op 4 mei vindt in Sant-
poort-Zuid het dubbelprogram-
ma Open Joodse Huizen - Hui-
zen van Verzet plaats: kleinschali-
ge bijeenkomsten om te herinne-
ren en te herdenken. Het joodse 
leven van voor, tijdens en vlak na 
de Tweede Wereldoorlog en het 
verzet staan centraal. Op de plek 
waar de geschiedenis zich af-
speelde vertellen huidige bewo-
ners, getuigen, nazaten, oude en 
nieuwe buurtgenoten, kenners 
en belangstellenden persoonlij-
ke verhalen over vervolging, ver-
zet en bevrijding. Het programma 
wordt georganiseerd door de His-
torische Kring Velsen in samen-
werking met het Joods Cultureel 
Kwartier Amsterdam.

Belangrijk herdenkingsproject
Het project Open Joodse Huizen, 
dat ontstond in 2012 in Amster-
dam, is uitgegroeid tot een be-
langrijk en herkenbaar herden-
kingsproject in maar liefst 19 ste-
den in Nederland. Het sluit aan bij 
de interesse van veel bewoners 
en buurtgenoten in de (voor- en 
naoorlogse) joodse geschiedenis 
van hun huis, straat of buurt. Ie-
dereen is welkom om te luisteren, 

indrukken te delen en samen te 
herdenken.
De ruim 160 herdenkingen in 
het kader van Open Joodse Hui-
zen – Huizen van Verzet 2018 vin-
den plaats in Amstelveen, Am-
sterdam, Appingedam, Deventer, 
Gouda, Groningen, Hoorn, Lei-
den, Maastricht, Santpoort-Zuid, 
Sneek, Steenwijk, Utrecht, Vught/
Den Bosch, Wageningen, Win-
sum, Winschoten, Winterswijk en 
Zaanstad. Kijk voor de data (28 
april tot en met 6 mei) en pro-
gramma’s op:
www.openjoodsehuizen.nl.

De bijeenkomsten duren maxi-
maal een uur en zijn gratis toe-
gankelijk.
Uitgangspunt voor Open Joodse 
Huizen - Huizen van Verzet zijn de 
adressen en namen die vermeld 
staan op de website www.joods-
monument.nl, het digitale mo-
nument voor alle joden in Neder-
land die tijdens de holocaust zijn 
vermoord.

Huize Dina - Duinlustparkweg 
96 - Santpoort-Zuid
Tijdens de 3 bijeenkomsten 
(11.00 - 13.00 - 15.00 uur) staat de 

geschiedenis van Huize Dina, op-
gezet door de Vereeniging tot be-
scherming van Joodsche Meis-
jes van o.a. Dina Sanson, centraal. 
Huize Dina werd in januari 1930 
geopend en bood onderdak aan 
joodse meisjes die door armoe-
de, sociale problemen of de dood 
van een ouder niet meer thuis 
konden wonen. De meisjes had-
den, zo jong als ze waren, vaak al 
een zwaar leven achter de rug. De 
meisjes die in/rond 1942 in Huize 

Musical belicht
schrijnende situaties in de zorg
Regio - ‘Nog een keer’ dat is de 
titel van de nieuwe musical ge-
speeld door Musicalgroep Si Tu 
Veux!

Deze zelfgeschreven musical gaat 
over Huize Zonnestraal, een zorg-
centrum voor patiënten met psy-
chische aandoeningen, waar Dr. 
Hoogeboom en zijn vrouw Agnes 
de scepter zwaaien.
De bewoners zijn het strakke re-
gime meer dan zat en besluiten 
er alles aan te doen om hieraan te 
ontsnappen.
Deze musical belicht de soms 
schrijnende situaties in de zorg, 
maar kent ook de nodige grap-
pige situaties. Het heeft iets weg 
van een Roald Dahl verhaal.

De musical kunt u bijwonen op 
vrijdag 18 mei om 20.30 uur in 
het Oude Raadhuis te Hoofddorp 
of op zaterdag 26 mei om 20.30 
in het Haarlemmerhout Theater 
te Haarlem.

Het Oude Raadhuis vindt u aan 
de Hoofdweg 675 te Hoofddorp 
en kaarten voor deze voorstelling 
koopt u via www.demeerse.nl

Het Haarlemmerhout theater is 
gevestigd aan de Van Oldenbar-
neveltlaan 17 te Haarlem/Heem-
stede. Kaarten hiervoor schaft u 
aan via:
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Prijs per kaartje is €12,50.

Initiatief HKC Haarlem
Korfbalclinics op scholen
Regio - Een verrassing voor korf-
balvereniging HKC Haarlem van 
de VriendenLoterij. De club is één 
van de succesvolste deelnemers 
aan de Nationale Belmaanden in 
februari en ontvangt eenmalig 
een extra bijdrage van €500.

De actie is een initiatief van de 
VriendenLoterij om clubs en ver-
enigingen in Nederland op een 
sympathieke en structurele ma-
nier financieel te ondersteunen. 
HKC Haarlem gaat het geld ge-
bruiken voor de organisatie van 
korfbalclinics op scholen.

De helft van ieder verkocht lot 
komt direct ten goede aan de 
clubkas van de club. De belactie 
van HKC Haarlem leverde de club 
maar liefst 53 loten op. Daarmee 
scoorde de club in februari de vijf-
de plaats. Als de 53 loten een jaar 
blijven meespelen, dan kan HKC 

Haarlem 4.982 euro bijschrijven 
aan de clubkas.

Tijdens de Nationale Belmaan-
den strijden clubs en verenigin-
gen tegen elkaar vanuit hun ei-
gen clubhuis. Doel van de actie 
is de structurele inkomsten van-
uit de VriendenLoterij te vergro-
ten. Drie maanden lang wordt er 
iedere maand in totaal 10.000 eu-
ro verdeeld onder de vijf best sco-
rende clubs en verenigingen.

Deelnemers van de VriendenLo-
terij hebben de mogelijkheid om 
voor een zelfgekozen organisatie 
mee te spelen. Steeds vaker kie-
zen deelnemers ervoor om hun 
eigen club of vereniging, zoals de 
voetbalclub, te steunen. Clubs en 
verenigingen die nog niet aan-
gesloten zijn bij de Vrienden- 
Loterij kunnen zich aanmelden 
via: www.vriendenloterij.nl/clubs.

Kunstenaars Collectief Velsen in de Waag
Regio - Tijdens de komende we-
ken exposeren negen leden van 
het Kunstenaars Collectief Velsen 
(KCV) hun schilderijen en ruimte-
lijk werk in de sfeervolle exposi-
tiezaal van Galerie De Waag aan 
het Spaarne te Haarlem. Het Col-
lectief heeft z’n vestiging in het 
historische ‘Raadhuis voor de 
Kunst’ in de oude dorpskern van 
Velsen-Zuid. Een plek waar de 
creativiteit kennelijk in alle vor-
men tot ontplooiing komt, gelet 
op het veelzijdige werk dat het 
collectief in de Waag laat zien, 
waarbij in een aantal werken dui-
delijk een vleugje ‘IJmond signa-
tuur’ waarneembaar is. 

Henk Zwanenburg schetst veel-
al landschappen met daarin voer-
tuigen, soms bijna fotografisch 
weergegeven, waarbij de om-
geving, met een duidelijke knip-
oog richting de impressionisten, 
in afwijkende kleuren en wilde 
streken wordt geschilderd. Soms 
met zwaar vertekende perspec-
tieven. Door de manier van wer-
ken maakt Henk er een modern 
sprookje van. Renske de Jong 
maakt doorgaans foto’s van de 
natuur doch zwerftochten in de 
havens van IJmuiden resulteren 
in een verrassende serie ‘mooi 
van lelijkheid’. Intrigerend zijn 
eveneens de foto’s van Dianne Vi-

vian Robinson, gepresenteerd in 
een totaalbeeld als drieluik. ‘Alsof 
de tijd lijkt verlaten’ is de titel van 
het werk van Annelies van Nieuw-
megen. Door een combinatie van 
verschillende technieken als col-
lage, mono-print en fotogra-
fie ontstaat een gelaagdheid die 
past bij de geschiedenis van een 
verlaten stad.
De Ontmoeting is de titel van 
een schilderij van Afke Spaarga-
ren , een werk dat vorig jaar op de 
Dag van de Ontmoeting in Haar-
lem tot een boeiend vraag en ant-
woordspel tussen toeschouwers 
en kunstenares leidde. Kees Kalk-
man toont druksels, gesneden 
sjablonen en van blockprint inkt 
voorziene verfrollers. Zij vertellen 
de legenden van de zestiende-
eeuwse Praagse rabbi Löw en de 
door hem voor de bescherming 
van de joodse gemeenschap in 
het leven geroepen Golem. Voor 
Winnie Meijer-Rob zijn vogels in 
de media, (vogelgriep, friponil-af-
faire etc.), een bron van inspiratie. 
Met een kritische noot besteed zij 
veel aandacht aan vormgeving, 
kleur en detail. Voor de exposi-
tie in de Waag heeft zij de hand-
gevormde keramische vogels ge-
broken, verlijmd en gitzwart ge-
maakt om hun uitzichtloze  leven 
te verbeelden. Yvonne Piller, be-
kend van bronzen beelden van 
mens en dier, toont tijdens deze 

expositie een aantal van haar  vo-
gelbeelden. Petra Meskers toont 
een tableau van kleine werkjes. 
Gemengde techniek waarbij ge-
conserveerde en gepigmenteer-
de vissenhuiden zoals leng, ka-
beljauw, zalm en tong gebruikt 
worden, soms op een achter-
grond van handgeschept Kozo 
papier.
De werken van deze negen beel-
dend kunstenaars zijn te bezichti-
gen vanaf donderdag 26 april tot 
en met zondag 13 mei. Feestelijke 
opening op zondag 29 april om 
16.00 uur door Frank Dales, bur-
gemeester van de Gemeente Vel-
sen. Zie ook www.kunstenaars-
collectiefvelsen.nl,
www.kzod.nl en Facebook.

Annelies van Nieuwmegen. Afke Spaargaren.

Rolstoeldansers dansen af voor speldje
Regio - Aanstaande zaterdagmid-
dag organiseert Walking Wheels 
uit Hoofddorp voor de twintig-
ste keer de jaarlijkse danstest. 
Een deskundige jury beoordeelt 
22 rolstoeldansers op hun pres-
taties. De dansers die slagen ont-
vangen een officieel certificaat 
en een speldje, uitgegeven door 
Stichting Rolstoeldansen Neder-
land. Belangstellenden zijn op 
28 april vanaf 13.30 uur van har-
te welkom in Event Center Fokker 
aan de IJweg 1094 in Hoofddorp. 

De middag wordt rond 17.00 uur 
afgesloten.
Walking Wheels organiseert bijna 
ieder jaar deze danstest voor zijn 
deelnemers.
Het niveau varieert van deelne-
mers die voor het eerst afdan-
sen voor brons, via zilver en goud 
naar topklasse met ster (deze ni-
veaus zijn in heel Nederland het-
zelfde) of het speciale Walking 
Wheels-programma. 

Afdansen heeft als doel met el-

kaar op een gezellige manier het 
dansseizoen af te sluiten, maar 
ook om een prestatie neer te zet-
ten; vorderingen te tonen aan de 
jury én aan familie en vrienden.
De jury kijkt bij elke danser naar 
een aantal aspecten, zoals: danst 
de deelnemer in de maat van de 
muziek, wordt een figuur/dans 
technisch goed uitgevoerd, is er 
een goed samenspel tussen bei-
de danspartners, heeft de danser 
een goede danshouding en voor-
al; heeft de danser plezier in het 
dansen.
Onder de deelnemers zijn overi-
gens niet alleen rolstoelgebrui-
kers. Ook lopende (valide) part-
ners worden op hun dansen met 
een rolstoelgebruiker beoor-
deeld. 
Dansers komen niet uit Haarlem-
mermeer en wijde omgeving.

De zaal is zaterdag open om 
13.15 uur, de danstest start 13.30 
uur. De verwachting is dat de uit-
reiking van de certificaten rond 
17.00 uur plaatsvindt. Entree is 
gratis. Kijk ook op:
www.walkingwheels.nl.

Danstestdeelnemers 2017.

Dina woonden zijn allemaal ge-
deporteerd en vermoord in Sobi-
bor en Auschwitz.

Vanaf 1946 is Beth (Huize) Di-
na opvanghuis voor uit de con-
centratiekampen of onderduik 
afkomstige kinderen, die erop 
voorbereid werden om na enige 
tijd naar Palestina te emigreren.

Voor meer informatie zie:
www.openjoodsehuizen.nl.

Meezingen met
musical op het water
Regio - Bijna iedereen heeft wel-
eens een musical gezien. Dat kan 
een fantastische ervaring zijn. Er 
wordt een meeslepend verhaal 
verteld, er wordt gezongen en 
gedanst.
Doorgaans hoor je prachtige, 
soms spectaculaire muziek. Ge-
weldig om als publiek mee te ma-
ken, maar het is natuurlijk nog 
mooier als je ooit zelf actief kunt 
meedoen aan zo’n productie. De-
ze unieke kans ligt nu voor ieder-
een voor het oprapen.

Het is namelijk 100 jaar geleden 
dat de plannen voor de Zuider-
zeewerken van Ir. Lely door de 
regering in Den Haag werden 
goedgekeurd. Net zoals bij de 
Deltawerken zijn die van landelij-
ke betekenis geweest. De Afsluit-
dijk werd o.a. gerealiseerd alsme-
de de Flevopolders. Zo ontston-
den nieuwe steden zoals Lelystad 
en Almere.

Het eeuwfeest wordt groots ge-
vierd met een buitenmusical 
op het water onder de titel ‘Zil-

te Zee, Zoete Dromen’, die in de-
tweede helft van juni maar liefst 
3 keer in Lelystad zal worden uit-
gevoerd. Per voorstelling wor-
den er ruim 2000 bezoekers ver-
wacht. Voor deze productie is een 
professioneel team van o.a. regis-
seur, tekstschrijver, muzikaal lei-
der, decorontwerper en kostuum-
ontwerper aangetrokken. Voor 
de muzikale begeleiding komt er 
een compleet orkest. 

De dansscholen van Lelystad 
hebben het al goed begrepen. 
Maar liefst 4 dansscholen zorgen 
voor een enorme groep dansers 
en danseressen, vaak van jonge 
leeftijd.

Naast muziek zal er ook veel zang 
te horen zijn. Daarvoor wordt een 
groot koor samengesteld onder 
leiding van Voice Company-di-
rigent Robert Bakker. Onder zijn 
leiding zullen ca. 10 nummers 
worden ingestudeerd, deels een-
stemmig, deels meerstemmig. Al-
le zangnummers worden in het 
Nederlands gezongen en heb-

ben vaak bekende melodieën, 
bijvoorbeeld ‘Kom van dat dak af’ 
van Peter Koelewijn.

Gezocht
Voor dit musicalproject worden 
veel zangers en zangeressen ge-
zocht die samen het musicalkoor 
zullen vormen. Ervaring is niet 
vereist en er vindt ook geen audi-
tie plaats. Iedereen kan dus mee-
doen, zelfs mensen die nog nooit 
in een koor hebben gezongen of 
van zichzelf denken dat ze niet 
kunnen zingen. De expertise van 
Robert Bakker staat garant voor 
een prachtig klinkend resultaat.

Meedoen is heel eenvoudig. Kom 
op maandagavond 30 april naar 
de glazen ruimte in de Adelber-
tuskerk, Rijksstraatweg 26 hoek 
Zaanenstraat in Haarlem-Noord. 
Daar start om 20.00 uur de eer-
ste repetitie die om ca. 22.00 uur 
is afgelopen. Daarna volgen nog 
6 wekelijkse repetities om uitein-
delijk te kunnen schitteren op het 
musicalpodium.

Vooraf aanmelden is niet nood-
zakelijk. Eventuele extra informa-
tie is op te vragen via het mail-
adres rbpmusic@xs4all.nl  of tele-
fonisch via 0320–244202.
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Heemstede - 
‘En Maar Weer 
Gewoon’ is een 
gewoon trim-
clubje voor 
mannen. Zater-
dagochtend om 
8.00 uur staan 
de mannen van 
deze club weer op de parkeer-
plaats klaar in het Groenendaal-
se Bos om aan hun wekelijkse tri-
muurtje te gaan beginnen. On-
der leiding van een gediplomeer-
de trainer lekker het bos in om te 
bewegen.

Veel bewegingsvormen komen 
daarin voorbij voor de mannen-
groep, waarin de gemiddelde 
leeftijd rond de 50 ligt. Uiteraard 
gaat het vooral om te bewegen, 

maar het is ook mooi om in het 
bos de natuur zien te ontwaken. 
Soms een heuveltje op, soms al-
lerlei oefeningen op het gras, 
waarbij menig spiertje niet ver-
geten wordt. Het laatste kwartier-
tje wordt benut met een balspel, 
zoals handbal of voetbal.

Wilt u ook meedoen? Zaterdag-
ochtend om 7.50 uur op het par-
keerterrein bij ‘Restaurant Land-
goed Groenendaal’. 

Lekker het bos in om te bewegen
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KDO G1-HBC G1: 1-2  
Met kunst- en vliegwerk 
Heemstede - De uitwedstrijd tegen KDO brengt HBC G1 naar 
De Kwakel. Mooi landelijk gelegen, maar wel onder de aanvlieg-
route van Schiphol. De luchtreuzen vliegen in hoog tempo over 
het speelveld.
 
KDO staat net als HBC 2e. Alleen zij van bovenaf gezien, HBC van 
onderaf. Het zou dus niet mee gaan vallen, maar met de opnieuw 
positieve instelling ging HBC de strijd aan. Van het verschil in de 
stand was in het veld niet veel terug te zien. HBC deed niet on-
der voor KDO, zij het dat KDO wel voor het eerste gevaar zorgde. 
Keeper Sebastiaan liet zich echter niet verrassen en stopte het 
schot op doel met zijn voet. De strijd golfde heen en weer met 
kansen voor beide teams. De kunst van een spits is op het juiste 
moment op de juiste plaats staan. Arjan stond daar toen de kee-
per van KDO de bal niet klem kon krijgen en hij bezorgde HBC 
de voorsprong.

Ook in de 2e helft bleef HBC in de goede afloop geloven. Dat 
geloof werd nog groter toen Martijn het juiste antwoord gaf op 
de vele aanslagen op zijn enkels. Met een hard diagonaal schot 
liet hij de keeper kansloos, 0-2. KDO scoorde kort na de aftrap 
de aansluitende treffer, 1-2. Het werd ‘billen knijpen’, en het ge-
brek aan wissels werd bij HBC gevoeld. Met veel kunst- en vlieg-
werk en een tomeloze inzet bereikte HBC op het tandvlees het 
eindsignaal. 
De onverwachte winst tegen KDO mocht gerust als een kunst-
stukje beschouwd worden. De spelers en coaches vlogen elkaar 
in de armen, terwijl boven de spelershoofden de Airbus A380 
zich richting Schiphol begaf...

Ingezonden sport

Afzwemmers in 
SportPlaza
A-diploma
Mahsa Ahmadi, Matin Ahmadi, Ki-
ana Berkhout, Esmee Borghaerts, 
Christian van den Broek,  Charlot-
te Cateland ,Julio van Dalen, Stijn 
Geurts, Fedde van Giffen, Charlot-
te de Goederen, Bora Gürfidan, 
Marley Hagedoorn, Evy van der 
Heijden, Coen van ‘t Hof, Mees 
Jonker, Nahia Kazius, Bowi van 
Kerkwijk, Vincent van Kessel, Sofia 
Kok,  Linde Kuijer, Dani de Lange, 
Jeanett Lee, Isabella van der Lin-
den, Gianni Marangia, Evi Meul-
dijk, Yuna van Montfort, Otis On-
derstal, Jill Over de Linden, Feike 
Ploegsma, Floor Poppe,  Yas- 
mine Quee, Esmee Regoor,  Fien 
Reumann, Ties Roelants, Liz Rot-
teveel,  Daan Smink, Aaron Spee, 
Noortje Spoelder, Ben Steeghs, 
Alexa Sterneberg,  Jannes Theuns, 
Pleun Tusschenbroek, Ruben van 
Vaalen, Julie Verlinde, Olivia Vrij-
land,  Quinten Waaijer,  Jay-Kelli 
van der Weijden, Lauren Wind en 
Pepijn Zuidgeest. 

B-diploma
Bas America, Joah Lee Basaur, 
Amelia Bouchibti, Bo Bouma, 
Leo Bozkir, Robin Buts, Bente 
Elsenaar, Xavier Feije,  Arya Gha-
racheh, Isabelle van Haaren, Bil-
al el Harchaoui, Julian Heule, Sisi 
de Jong, Arjuna de Jonge, San-
jeewa de Jonge, Beliz Kocak, Da-
nique Koenen, Floris Koomen, 
Melanie Kors, Ize Langeveld Vale-
rie Langkemper, Saar Lindeman, 
Bodi Negerman, Kryspin Osikow-
ski,  Jaivy Paap, Anne du Pree, 
Morrison van de Reep, Naïlan Sal-
hi, Vigo Vis, Marie Celine Vorst, 
Tibor Vos, Cato Willekes, Mats Wil-
lemsen en Julia Worm.

C-diploma 
Benthe Beekman, Yannick van 
den  Berg, Maerle Bernsen, Yan-
nick Brand, Meghan Breedveld, 
Yfke Determan, Max Drabbe, Sop-
hie Fonkert,  Boas Glazenburg, 
Cato de Haas, Evi Hendrikx, Fenne 
Hendrikx, Alette Hoogewegen, 
Madeleine van den Hout, Sanne 
Huisman, Maaike Imanse, Sabine 
Imanse, Yara Komdeur,  Lisa Dewi 
Kossen, Elfie de Lugt, Alexia Nagy, 
Liam Orlowski, Xavier Osikowski, 
Anne Overkamp, Jinte Peeters, 
Rein Rehwinkel, Aedan Renaud-
Feitz, Caelan Renaud-Feitz, Rosa-
lie van Rooijen, Emma van Roon, 
Teun Rozendaal, Rayan Smit,  Rink 
Spandaw, Evelien Tambach, Ben-
jamin Tjoa, Jelle Vader, Dylan van 
Veen, Jip Veldmeijer, Lucas de 
Vries, Syl Wardenaar en David Ya-
coub.

Heeft u een sporter in huis?
Open dag op 26 mei om kennis 
te maken met SportBSO
Heemstede - In Heemstede gaat 
Sportfever een nieuwe sportclub 
openen. Het is één groot succes, 
steeds meer kinderen gaan spor-
ten naschooltijd bij de sportclub 
van Sportfever, een naschoolse 
opvang puur en alleen gericht op 
sport en spel in de buitenlucht. 
Hoe lekker is dat! 

SportBSO Heemstede is geves-
tigd in het clubhuis van VEW Het 
clubhuis is geschikt om 30 kinde-
ren op te vangen. Op de Sportfe-
ver BSO kom je spelenderwijs in 
aanraking met heel veel verschil-
lende sporten. Leer de basistech-
nieken van hockey, surfen, dan-
sen, honkbal, voetbal, tennis, rug-
by, paardrijden en nog veel meer. 
Per jaar maken kinderen kennis 
met maar liefst 10 verschillende 
sporten. De lessen worden gege-
ven door gediplomeerde sport 
medewerkers.

Gratis kennismaken
Tijdens de open dag op zaterdag 
26 mei kan uw kind gratis kennis 
maken met Sportfever. Van 10.30 
tot 13.00 uur organiseert Sportfe-
ver een 6-kamp. Het is ook moge-
lijk om samen met je vriendje of 
vriendinnetje te komen. De open 
dag wordt officieel geopend door 

wethouder van sport van de ge-
meente, Sebastiaan Nieuwland. 
Geef je op via sportbsoheem-
stede@sportfever.nl of bel 023-
2100300 (Marleen Zuurbier loca-
tiemanager sportbso Heemste-
de). U ontvangt dan een gratis 
welkomstpakket.  

Behalve dat het gezond is voor de 
kinderen om zoveel buiten te zijn, 
worden kinderen ook socialer, zo 
tipt Van Hoesel directeur Sportfe-
ver. “Ze krijgen meer zelfvertrou-
wen, respect voor elkaar en leren 
incasseren. Dat is heel opvallend”, 
zegt Van Hoesel, die dit concept 
al jaren met succes in de regio 
Haarlem uitvoert.
“Begin dit jaar hebben we de 
Haarlem Bussiness Award ge-
wonnen. Aan die verkiezing de-
den 152 bedrijven mee. En op dit 
moment zijn we in Noord-Hol-
land voor een dergelijke award 
geselecteerd bij de laatste der-
tig. Een mooi compliment. We 
willen nu ook de Heemstede 
jeugd bereiken. We zien heel 
snel waar de talenten met kinde-
ren zitten en werken samen met 
vele verenigingen.”

Meer info over deze sportieve op-
vang op www.sportfever.nl. 

Kon. HFC boekt knappe overwinning 
op titelkandidaat Kozakken Boys
Regio - Met een grote dosis on-
verzettelijkheid sleepte HFC drie 
punten over de eindstreep door 
met 2-1 te winnen van de ploeg 
uit Werkendam. Kozakken Boys 
staat tweede op de ranglijst en 
doet een gooi naar het kampi-
oenschap. HFC dat vooraf 9e 
stond zou een lastige middag 
tegemoet gaan. Zowel de twee 
vleugelspelers van Kozakken 
Boys als ook de twee backs ble-
ken spelers met een enorme snel-
heid in de benen.

Coach Verdonkschot van HFC had 
bedacht om de tegenstander op 
alle posities op het veld direct on-
der druk te zetten. Dat had met-
een resultaat. Quentin Jakoba 
gleed na 45 seconden uit op het 
net natgespoten kunstgras. Ke-
vin Serling profiteerde, nam de 
bal mee en liet het afwerken over 
aan Tim van Soest. Zo stond HFC 
binnen één minuut al op voor-
sprong. Kozakkenboys heersten 
bijna de gehele wedstrijd, maar 
de verdediging en het midden-
veld van HFC werkte alles vak-
kundig weg. Ook doelman Van 
Rossum was een niet te nemen 
hindernis. Na een afgeslagen cor-
ner ging Sterling er met de ban 

vandoor met naast zich de mee-
sprintende Daniel van Son. Ster-
ling legde de bal af op Van Son 
die vervolgens de bal met een 
schitterende curve in de verre bo-
venhoek krulde. HFC stond nu 
onverwacht op 2-0. Na de pau-
ze een nog feller Kozakken Boys, 
maar HFC gaf geen krimp. In mi-
nuut 87 moest HFC toch één maal 
buigen. Een schot vanaf 20 meter 
vertrok van de voet van Gwaeron 
Stout en verdween onhoudbaar 
voor Van Rossum in de kruising. 
Scheidsrechter Winkel trok 4 mi-
nuten extra tijd bij de standaard 
90 minuten bij. Het was dan ook 
nog zeven minuten afzien voor 

de meegereisde supporters van 
HFC. Na het bevrijdende eind-
signaal vielen de HFC spelers el-
kaar in de armen. Hun onverzet-
telijkheid was beloond. Kozak-
ken Boys bleef ontzet achter, na-
dat zij na een langdurig veldover-
wicht toch met lege handen ston-
den. HFC speelt zaterdag 28 april 
om 15.00 thuis tegen De Treffers.

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Teams Nederland en Rusland treffen elkaar
Dovenvoetbal in Heemstede
Heemstede - Dovensport kent 
een lange historie. De oprich-
ting was in 1926. Per 1 januari 
2009 is Dovensport verzelfstan-
digd. Voorheen was dovensport 
opgenomen in Gehandicapten-
sport Nederland. De Koninklijke 
Nederlandse Doven Sport Bond 
(KNDSB) is vanaf 1 januari 2009 
de sportorganisatie voor doven 
in Nederland.
KNDSB moet daardoor in staat 
zijn de dovensport in Nederland 
beter neer te zetten in de samen-
leving en daardoor erkenning (en 
financiële ondersteuning) van de 
overheid en NOC*NSF krijgen.
Natuurlijk voetballen mensen die 
doof, slechthorend en/of CI-dra-
gend zijn ook. Bij een club in hun 
woonplaats voetballen ze mee in 
de reguliere competitie.
Daarnaast kunnen zij ook lid wor-
den van een club voor doven. In 
3 ronden wordt er gespeeld te-
gen andere clubs voor doven. De 
KNDSB (dovensportbond) behar-
tigt de belangen. In Nederland 
zijn er 7 clubs voor doven. Alle 
clubs beoefenen zaalvoetbal (zo-
wel mannen als vrouwen) en 4 
veldvoetbal (alleen mannen).
Daarnaast bestaan er ook nati-

onale voetbalteams, zowel zaal- 
(mannen en vrouwen) als veld-
voetbal. Er wordt, na kwalificatie, 
deelgenomen aan EK’s en WK’s 
(zaal- en veldvoetbal) en Deaf-
lympics (Olympische spelen voor 
doven).
Voor de jeugd is er de voetbal-
school ‘Deaf Soccer Academy’, de 
KNDSB afdeling voetbal, wil sa-
men met deze voetbalschool om 
de jeugd aan te voetballen te krij-
gen en te houden.
Op zaterdag 5 mei is er een spe-
ciale wedstrijd in Heemstede. Na-
melijk de EK-kwalificatiewedstrijd 
Nederland–Rusland, op het veld 

van RCH aan de Sportparklaan 
in Heemstede. Om geld in te za-
melen zodat de voetballers en 
de staf naar het EK in Heraklion 
te Griekenland kunnen in 2019, 
wordt entree geheven voor be-
zoekers vanaf 12 jaar van €5,00. 
Meer mag ook. Sponsors zijn en 
blijven van harte welkom! Start 
wedstrijd is om 14.30 uur, er zijn 
voetbalclinics om 12.00 uur.

In december 2018 is het EK zaal-
voetbal voor doven in Tampe-
re, Finland, waar Nederland voor 
zowel mannen als vrouwen is 
geplaatst!

Eenvoudige winst voor HBC in 
streekderby tegen BSM
Heemstede - Hoewel niet di-
rect in hetzelfde dorp zijn Benne-
broek en Heemstede zo met el-
kaar verbonden dat de wedstrijd 
tussen deze beide clubs voor een 
derby mag doorgaan.
Op voorhand was al duidelijk dat 
HBC over een betere selectie be-
schikt dan BSM. Het is te hopen 
dat BSM het vege lijf redt maar 
het degradatiespook, al dan niet 
via een nacompetitie, komt ang-
stig dichtbij. HBC bleek inder-
daad oppermachtig maar kon 
dat niet uitdrukken in veel doel-
punten. Waar er een week eerder 
flink werd huisgehouden tegen 
DIO (11-0) bleef de teller nu staan 
op 4-0. Het warme weer was daar 
mogelijk debet aan. Ook kon HBC 
niet in de sterkste opstelling spe-
len doordat een aantal basisspe-
lers om verschillende redenen 
ontbraken.  BSM gaf naar vermo-
gen partij maar konden na 12 mi-
nuten spelen een treffer van Luke 
Vahle niet voorkomen. Goaltjes-
dief Vahle schreef ook het twee-
de doelpunt op zijn naam. Jesse 
van Loon zorgde uit een penal-
ty voor de 3-0. De stafschop was 
toegekend nadat na het neerha-

len van Bart Griekspoor. Daarmee 
was tevens de ruststand bereikt. 
Na de pauze verwachtte de HBC 
aanhang een doelpuntenfestijn, 
maar dat bleef wonderwel uit. 
Doelman Janssen van BSM bleek 
een sta in de weg bij de vele mo-
gelijkheden die HBC kreeg. Zeker 
10 corners vielen in korte tijd al 
bleven die allemaal zonder suc-
ces. Vahle ontliep rood, nadat hij 
zelf was getorpedeerd op de ach-
terlijn, hij deed iets wat op wraak 
nemen leek. De scheidsrechter 
ging met iedereen in overleg en 
besloot HBC een vrije trap te ge-
ven en hield alle kaarten in zijn 
borstzak. Vahle speelde Jan Kruit-
hof aan die vervolgens een vier-
tal BSM spelers en doelman Jan-
sen op het verkeerde been zet-
te voor de vierde treffer. BSM be-
gon nog aan een slotoffensief 
wat doelman Bram Verhagen van 
HBC noopte om twee goede red-
dingen te verrichten en het veel 
drukker kreeg dan de voorgaan-
de 80 minuten. Ondanks twee 
drinkpauzes, wissels en blessures 
hield de arbiter het na 89 minu-
ten voor gezien en floot af. HBC 
blijft aan kop in de vierdeklasse 

en is nu, net als BSM, twee we-
ken vrij en speelt op 13 mei thuis 
tegen DSK. BSM gaat dan op be-
zoek bij Terrasvogels. 

Eric van Westerloo

(In het stuk op onze voorpagina 
vorige week over HBC is helaas een 
verkeerde foto geplaatst. De redac-
tie excuseert zich hiervoor)

(Bij het stuk vorige week over HFC 
is helaas geen foto geplaatst. Die 
stond abusievelijk bij het verslag 
over de HBC-wedstrijd. De redactie 
excuseert zich hiervoor)
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26 april
  Lezing over ‘De sigarenfabriek 
van Isay Rottenberg’, 20u bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Entree: 
€5. Reserveren: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl. 
Info:

     www.boekhandelblokker.nl.

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

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

▲

teiten, ontvangst gedecoreer-
den Raadhuis, BBQ, commu-
nity singing etc. Volledig pro-
gramma volgende week in 
deze krant.

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

  Koningsdag in de Bomen-
buurt, festiviteiten op de 
Iepenlaan. 14-19u. O.a. Jam-
men met muzikanten.

2 mei
   Lezing ‘Een familie in het ver-
zet’, een verhaal over verzet, 
verraad en moed. Aanvang 
10.30u. Toegang vrij, reserve-
ren gewenst: 023-5282472. 
Locatie: Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemstede.

7 mei
  In Eethuis de Luifel genie-

Excursie naar vestingstad 
Woudrichem en Slot Loevestein
Heemstede – Op dinsdag 15 mei 
(reserveren uiterlijk 12 mei) kunt 
u met de touringcar naar vesting-
stad Woudrichem en Slot Loe-
vestein.
Het vertrek is om 9.00 uur van-
af WIJ Heemstede de Luifel. gaat 

de reis naar Vestingstad Woudri-
chem en Slot Loevestein. U wordt 
in Woudrichem rondgeleid door 
een ervaren gids. Hij laat u al-
le mooie plekken van de vesting 
zien. Ook wordt hier al zes seizoe-
nen lang de populaire televisie- 

serie ‘Dokter Tinus’ opgenomen.
Vanuit Woudrichem vaart de 
groep met een voetveer naar 
de overkant. Daar aangekomen 
loopt u door het prachtige na-
tuurgebied Munikkenland naar 
Slot Loevestein. Hier krijgt u een 
rondleiding. 
Kosten: € 51,85 met MJK, € 63,35 
zonder MJK. Meer weten over 
deze excursie, bel dan WIJ Heem-
stede: 023-5483828.

Flora tentoonstelling Historische Vereniging in Pomphuis
Geschiedenis van eerdere floriades 
in Groenendaal 
Heemstede – Bloemenmeisjes 
spelden een gerbera op voordat 
je het Pomphuis binnenloopt. Za-
terdagochtend opende voorzit-
ter van de Historische Vereniging 
Heemstede Benenbroek, Jaap 
Verschoor, de tentoonstelling in 
hun onderkomen, het pomphuis 
naast de watertoren. 

Een expositie met als onderwerp 
de bloemententoonstellingen 
(Flora’s) die in 1925, 1935 en 1953 
in Groenendaal in Heemstede zijn 
gehouden. De voorlopers van de 
Keukenhof en van de huidige Flo-
riade. De bibliothecaris van de 
Koninklijke Algemene Vereniging 
voor Bloembollencultuur, Johan 
van Scheepen, gaf een overzicht 
van de flora’s die in 1925, 1935 en 
1953 in Groenendaal zijn georga-
niseerd, inclusief de bijbehoren-
de financiële zeperds en beschei-
den succesjes. 

De vakmensen toonden hun 
mooiste producten in een fantas-
tische setting. Zo mooi dat er nu 
een tentoonstelling van gehou-
den wordt. Verzamelaar Ruud van 

der Molen vertelde hoe hij ge-
inspireerd raakte door een drie-
tal foto’s van persfotograaf Pe-
perkamp uit Haarlem met ach-
terop geschreven “Aanleg en op-
bouw van de bloemententoon-
stelling Flora 1935 Heemstede”. 
“Ik vond ze in de boedel van mijn 
in 2000 overleden vader, verbor-
gen in een oude schoenendoos 
en wilde met voldoende plaatjes 
een website over de Flora 1935 

gaan maken. Zo kwam ik via aan-
kopen van ansichten op Markt-
plaats, Qoop, Delcampe en E-bay 
al gauw aan flink wat plaatjes en 
knipsels en kon ik met mijn web-
site beginnen.
Ook was ik souvenirs als zilveren 
lepeltjes (Gero Zilmeta en Kel-
tum Posthoorn), vaasjes (Lamp 
te Haarlem), wandbordjes (Gou-
da) en tegeltjes (Cloisonne) op 
Marktplaats tegengekomen, als-
mede de catalogussen van de 
drie Flora’s.” 

Een unieke verzameling van Ruud 
van der Molen en zijn partner Els-
ke Mulder. Met de foto’s van het 
Noordhollands Archief en uit het 
eigen archief van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek aan de muren kunt u een 
beeld krijgen van wat zich in die 
jaren heeft afgespeeld op de wei-
landen langs de Vrijheidsdreef.
Openingstijden: Het weekend 
van 28 en 29 april (11 tot 15 uur). 
Locatie: pomphuis naast de wa-
tertoren van Heemstede. 

Ton van den Brink 

Geleerdenwijk in de bloemetjes gezet
Kinderen zaaien voor de bijen
Heemstede – Waar heel Heem-
stede vorig jaar van kon genieten, 
de wilde bloemenweelde aan de 
Vrijheidsdreef, krijgen bewoners 
van de Kohnstammlaan en om-
geving deze zomer het voor de 
deur. 

Ruim drieduizend meter wilde 
bloemen, met de hand ingezaaid 
door groep zes van Kindcen-
trum De Molenwerf, de vroege-
re Valkenburgschool. Zij werden 
woensdagmorgen verwelkomd 
door wethouder Heleen Hooij 
die inmiddels goed op de hoog-
te is van het groen in Heemste-
de. Ze vertelde dat er een bewo-
ner van de Kohnstammlaan naar 
de gemeente had gebeld met de 
suggestie om die lap grond bij de 
Geniebrug in te zaaien met bloe-
men. 

Daar weet imker Pim Lemmers, 
initiatiefnemer van de Landelijke 
Zaaidag, wel raad mee. Hij kreeg 
hulp van de vrijwilligers van de 
Stichting Meergroen, groenman 
Eric Jagtman legde uit hoe je het 
bloemzaadmengsel in een em-
mertje aarde door elkaar hus-
selt, lekker schudden en Frank 
legt uit waarom je leert rekenen 
op school. Je moet 4 emmers zet-
ten op 50 meter van elkaar, dus 
7 stappen is 49 meter, dat is 9 
stuks op 100 vierkante meter. Ga 
je gang!
Enkele bewoners kwamen 

nieuwsgierig kijken en worden 
blij van het verhaal. De meeste 
kinderen hebben inmiddels de 
truc door, onderhands het zaad 
gooien en zo je vijftig meter zaai-

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Tijdens een voorgesprek over 
zijn afscheid zei een mijnheer: 
“Als ik kom te overlijden vind 
ik het voor mijn kinderen 
een onprettig idee dat mijn 
lichaam koud aanvoelt.” 

Steeds meer mensen zoeken 
naar alternatieven voor het 
opbaren op een koeling. 
Eerder berichtten wij u over 
een vorm van lichte balse-
ming, waarbij een vloeistof in 
het lichaam wordt gebracht. 
Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid van een opbaring op 
graszoden met rozemarijn en 
silicium, die onder het bed 
of de kist van de overledene 
worden geplaatst. 
Sinds kort bestaat er een 
nieuwe natuurlijke manier 
van opbaren: biologische zak-
jes die worden aangebracht 
op de buik van een overle-
dene, ofwel “de Bio-Sac 200.”

Biologische zakjes?
Het overleden lichaam stoot 
gassen en organische stoffen 
uit waarin bacteriën leven, 
die de achteruitgang van het 
lichaam in werking zetten. 
De Bio-Sac 200, van actieve 
koolstof en geïmpregneerde 
klei, absorbeert deze gassen 

en stoffen waardoor dit pro-
ces vertraagt. 

Wel of niet?
Een groot voordeel van deze 
laatste vorm van opbaren is 
dat het lichaam niet koud en 
stijf wordt en daardoor als 
meer “aaibaar” wordt ervaren. 
Uiteraard zullen wij tijdens 
een opbaring met de biolo-
gische zakjes, evenals met 
welke vorm van opbaren dan 
ook,  regelmatig de staat van 
het lichaam controleren.
Het is voor iedereen persoon-
lijk welke manier van opbaren 
er wordt gekozen. Iedere si-
tuatie is anders, iedere nabe-
staande is anders. Het is goed 
om te weten dat er verschil-
lende vormen zijn. Als u hier 
vragen over heeft adviseren 
wij u graag. 

Iedere eerste maandag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 
uur organiseren wij een Open 
Deur in ons Afscheidshuis op 
de Herenweg 92 in Heem-
stede. Dan kunt u onze af-
scheidskamers bezichtigen 
en beantwoorden wij graag 
uw vragen over bijvoorbeeld 
een uitvaart, uw polissen of 
de manier van opbaren. 

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleiders

Een nieuwe manier
van opbaren

en. Stoere jongens sjouwen met 
de emmers in kruiwagens. Dat is 
mannenwerk! 

Ton van den Brink 

Heemstede - Donderdag 19 april, 
op een zonovergoten dag, kwam 
op haar fiets de burgemeester 
van Heemstede naar Kom In Mijn 
Tuin (KIMT). Zij werd door de aan-
wezigen enthousiast ontvangen 
en getrakteerd op zelfgemaakte 
rabarbertaart, uiteraard oogst uit 
eigen tuin. 
Bewoners van de Houttuinen die 
op KIMT een mindervalidetuin 
onderhouden waren hierbij ook 
aanwezig. De burgemeester was 
erg geïnteresseerd in wat er zo-
al allemaal wordt gedaan en zij 
kreeg door de voorzitter een kor-
te rondleiding door de tuin. Rond 
16.00 uur, na schooltijd, kwamen 
er kinderen om met de vrijwilli-
gers samen te schoffelen en te 
harken in hun eigen stukje moes-
tuin en op deze dag werd er tuin-
kers gezaaid. De burgemees-
ter hielp de kinderen een handje 
mee en vertrok na gedane arbeid 
weer op de fiets naar het Raad-
huis. 
Stichting Kom In Mijn Tuin heeft 
als doel om kinderen, ouders/
grootouders en mindervaliden te 
onderrichten over natuur en ge-
zonde voeding. Alsmede het be-
vorderen van de kennis van- en 
het plezier in het (moes)tuinie-
ren. De stichting wil kennis over 
moestuinieren behouden en 
doorgeven aan nieuwe genera-
ties.

Burgemeester 
fietst naar KIMT

Korte voorjaarscursus Shadow 
Yoga in Heemstede
Heemstede - Shadow yoga is een 
dynamische Hatha Yoga vorm. 
In de lessen worden souplesse, 
kracht en uithoudingsvermogen 
tegelijkertijd getraind.
Er worden verschillende adem-
halingstechnieken behandeld en 
informatie gegeven over de yo-
ga filosofie en het energetische 
systeem van vayu’s, chakra’s en 
nadi’s. 

Samen met de zeer ervaren do-
cent (Nicolet Montanus) wordt 
gewerkt aan het ‘oplossen van 
schaduw lagen’. Worden oude ge-
woontepatronen die in de weg 
zitten, omgebogen en leer je bal-
last los te laten. Zo ontstaat er 
meer innerlijke rust en ruimte en 

ervaar je meer weerbaarheid en 
kracht in je leven. 

Deze korte cursus is alleen be-
doeld voor de gemotiveerde be-
ginner en/of de al iets gevorder-
de student die meer wil leren 
over authentieke Hatha Yoga. 

De voorjaarscursus loopt van 14 
mei t/m 27 juni 2018. Er zijn les-
sen op de maandagen van 9.00 
tot 10.15 uur en op de woensda-
gen van 20.00 tot 21.15 uur. Kos-
ten: €75,-. Tussentijds instromen 
mag en een proefles is altijd gra-
tis. Meer info op:
www.shadowyoga.nl, 
06-24449927 of
nicolet@nicoletmontanus.nl.

Internationaal 
menu
Heemstede - Maandag 7 mei 
kunt u in Eethuis de Luifel genie-
ten van een themamaaltijd. Dit-
maal een internationaal menu, 
kosten: €10,25. 
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf. Belt 
u hiervoor 023-5483828. U bent 
welkom in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. U kunt aan tafel 
tussen 17.15-18.00 uur. De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert.

ten van een themamaal-
tijd. Ditmaal een internatio-
naal menu, kosten: €10,25.  
Reserveren: 023-5483828. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

TENTOONSTELLINGEN

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

28 en 29 april
  Tentoonstelling over Flora-
bloemententoonstellingen 
vanaf 1925 in Heemstede (t/m 
1953) op terrein Groenendaal-
se bos. Te bekijken van 11-15u. 
in het Pomphuis bij de Water-
toren van Heemstede.

Donderdag 26 (t/m zon-
dag 13 mei)

  9 leden van Kunstenaars Col-
lectief Velsen exposeert in de 
Waag, Spaarne Haarlem.. Zie 
ook: www.kunstenaarscollec-
tiefvelsen.nl, www.kzod.nl en 
Facebook.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Vergadering 
 gemeenteraad 
 26 april
- Handhavingsacties

Op vrijdag 27 april 
(Koningsdag) 

is het gemeentehuis 
gesloten

Oranjefranje op Koningsdag
De gemeente organiseert op Koningsdag 
‘oranjefranje’ van 15.00 tot 16.00 uur. Alle 
inwoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen met de burgemeester het glas te 
heffen op de Koning. U bent welkom vanaf 

15.00 uur in het raadhuis voor een praatje, 
een hapje en een drankje met daarbij muziek.  
Kijk voor alle informatie en het 
programma van Koningsdag op 
www.heemstede.nl/koningsdag

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
organiseert workshop ‘Leren luisteren’
Op woensdag 30 mei van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede een workshop ‘Leren luisteren’. 
De gratis bijeenkomst is voor ouders die 
kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop 
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal 
dat kinderen grenzen uitproberen, maar 

ze moeten ook leren om te gehoorzamen. 
Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt.
De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
www.cjgheemstede.nl 

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2018 een activiteit 
organiseren die het sporten van jongeren, 
ouderen, minder validen of topsporttalenten 
stimuleert? Voor sportactiviteiten is in 2018 
een subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. 

Reageer vóór 1 mei!
Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.
Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl 
(zoekwoord: subsidie)

Film over 
Heemstede
Vorig jaar vroegen wij u filmpjes over 
uw beeld van Heemstede in te sturen. 
Een selectie hiervan is gebruikt voor 
de promotiefilm ‘Wij zijn Heemstede’. 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, 
bedankt! Bekijk de film op Youtube. 
Zie www.heemstede.nl/film

Evenementen
Koningsdag
Op 26 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede voor het organiseren 
van Koningsdag op diverse locaties. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
ondergenoemde straten af te sluiten op:
- 27 april 2018 het Wilhelminaplein tussen 

Achterweg/Nicolaas Beetslaan, Camplaan/
Bosboom Toussaintlaan en Cloosterweg/
Molenwerfslaan

- 26 april 2018 vanaf 17.00 tot ca. 17.00 uur 
op 27 april 2018 de Sportparklaan en de 
Javalaan tussen de Glipper Dreef en de 
Timorstraat/Slotlaan

- Op 26 april 2018 van 15.00 tot 01.00 uur 
en op 27 april 2018 van 07.00 tot 23.00 
uur de Jan van Goyenstraat tussen het 
Adriaan van Ostadeplein en het Jan Miense 
Molenaerplein

- Op 27 april 2018 van 12.00 tot 20.00 
uur de Iepenlaan tussen Binnenweg en 
Lijsterbeslaan

Avondvierdaagse
Op 19 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Stichting 
Avondvierdaagse Haarlem e.o. voor het 
houden van de avondvierdaagse van 5 juni tot 
en met 8 juni 2018 van 18.00 tot 22.00 uur. 
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef (tussen de Van Merlenlaan en 
de Burgemeester van Rappardlaan) en de 
Sportparklaan (tussen Glipper Dreef en Meer 
en Boslaan) op 8 juni 2018 af te sluiten tussen 
18.00 en 21.00 uur. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg
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Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Droomtrio in Overveen
Regio - Ter afsluiting van het sei-
zoen heeft Muzenforum voor 
haar bezoekers een bloemlezing 
in petto van romantische mu-
ziekstukken die betrekking heb-
ben op de nacht. Ze roepen de 
sferen op van schemering, avond 
en maanlicht, tot aan kerstnacht 
en wiegelied. Voortdurend zijn er 
wisselende combinaties van in-
strumenten en zang; dan weer 
zingt Burggraaf liederen van 
Brahms, Chopin, Shostakovitch 
en Massenet, dan weer is Neder-
landse liedkunst te beluisteren, 
zoals werk van de componisten 
Bosmans en Diepenbrock. Het 
concert is op zondag 29 april.

Bij de veelzijdige zang van Cora 
Burggraaf laat de cello van Pieter 
Wispelwey zich niet onbetuigd. 
Hij brengt een deel vioolsonate in 
celloversie van Brahms en een ro-
mantisch intermezzo van de nog 
jonge Debussy.

Drie van de liederen zijn gezet 
voor Trio in de volledige samen-
stelling. Dit zijn Geistliches Wie-
genlied en Gestillte Sehnsucht 
van Brahms, de Berceuse van Die-

penbrock en twee Poolse volks-
liederen van Chopin, in de bewer-
king van de jonge Nederlandse 
componist Max Knigge.
Na a�oop van dit gedenkwaar-
dige concert bestaat de moge-
lijkheid de musici te spreken bij 
het genot van een hapje en een 
drankje. Wellicht zullen ze u niet 
uit de droom helpen.
 
Het volledige programma staat 
op www.muzenforum.nl. Daar is 
ook het programma voor seizoen 
2018-2019 te bekijken.
 
Aanvang 11.00 uur. Zaal en kassa 
zijn open vanaf 10.30 uur. Plaats: 
Gemeentehuis van Bloemendaal 
te Overveen. Losse kaarten € 20,-; 
CJP en jeugd t/m 25 jaar € 10,- (in-
clusief ko�e).

Voorverkoop losse kaarten bij 
Primera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234, Overveen, 023-
5272742, bij Boekhandel Post-
kantoor Papyrium, Bloemendaal-
seweg 78, Bloemendaal, 023-
5253620 en op de dag van de 
concerten aan de kassa in de zaal.
Internet: www.muzenforum.nl

Verhalen in het restaurant over geluk
Regio - Op dinsdag 1 mei is er 
weer een verhalenavond in het 
restaurant van de Pletterij Haar-
lem. De Pletterij is samen met Pe-
tra van Dam in maart begonnen 
met deze verhalenavonden en 
wij kunnen na twee keer al con-
stateren dat deze avonden in de 
smaak vallen. 

Op dinsdag 1 mei kunnen maxi-
maal vijf mensen in tien minuten 
hun verhaal vertellen. Een mu-
zikant houdt de tijd in de gaten. 
Het thema voor 1 mei is Geluk. 
Geluk wens je het toe, heb je het, 

wat is het? Is het de eerste disco 
waar je naar toe ging? Of de kat 
die thuis op je wacht? Of iets an-
ders?
De verhalenavond begint om 
19.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Daarvoor kun je om 18.00 uur 
aanschuiven voor een ‘eenvoudi-
ge doch voedzame maaltijd’, die 
door enthousiaste vrijwilligers 
wordt bereid. De maaltijd kost € 
5,--. 

Verhalen in het restaurant wordt 
georganiseerd door Petra van 
Dam. Wil je komen eten en/of 

luisteren reserveer dan via: www.
pletterij.nl. Wil je zelf vertellen, 
neem dan contact met Petra op: 
peetvandam@outlook.com.
De Pletterij vind je aan de Lange 
Herenvest 122. 

Activiteiten Meivakantie Pieter Vermeulen Museum
Regio - In de Meivakantie is er 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um weer van alles te beleven!                               
Ga op speurtocht in de superleu-
ke  tentoonstelling Waterwijs’ (ge-
schikt voor iedereen vanaf 4 jaar): 
en ontdek door spannende op-
drachten, spelletjes en vragen al-
lerlei aspecten van water: water-
voorziening, verspilling en ver-
vuiling van water, de grote en 
kleine waterkringloop….

Doe mee aan de knutsel-work-
shops op dinsdag 1 en 8 mei 
en op woensdag 2 en 9 mei om 
13.30 uur: je bent van harte wel-
kom in het museum om een vij-
vertje met visjes of een superleu-
ke druppel of tovervisje te ma-
ken. Kosten €1,50 + de entreeprijs 
voor het museum. Je hoeft je niet 
aan te melden: je kunt zo aan-
schuiven. Je kunt ook zelf, zon-
der begeleiding een bootje van 

een knijper maken  (€0,20). De 
poppenkastvoorstelling “Drup-
pies Grote Reis” voor de kleintjes 
vanaf 3 jaar, wordt gespeeld op: 
zondag 29 april, woensdag 2 mei, 
zondag 6 mei, woensdag 9 mei 
en zondag 13 mei om 13.30 en is 
gratis na betaling van de entree 
voor het museum. Word ook mu-
seuminspecteur en geef je per-
soonlijke mening en beoordeling 
over het museum en de tentoon-

Cora Burggraaf.

stelling. Misschien wordt het Pie-
ter Vermeulen Museum dan weer 
Kidsproof nr. 1 Museum!!
Tijdens de Meivakantie (29 april 
t/m 13 mei) is het museum ge-
opend van dinsdag t/m zondag 
(maandag en zaterdag gesloten). 
Op Koningsdag vrijdag 27 april is 
het museum GESLOTEN. Kijk voor 
meer informatie op: www.pieter-
vermeulenmuseum.nl.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d, Driehuis  Tel. 
0255 – 536726; e-mail: info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

Vergadering 
gemeenteraad 26 april
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
26 april 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 26 

april 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw 
polikliniek SEIN – Meer en Bosch

Hamerpunten:
- Voorziening Wegen
- Voorziening onderhoud bruggen en 

beschoeiingen

Overige punten:
- Belofte fractieassistent
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 26 april 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

In- en uitrit Franz 
Schubertlaan 37
Op 18 april 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Franz Schubertlaan 
37, 2102 EK in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 200, het uitbreiden van 

een woonhuis op de 1e verdieping, 
wabonummer 276084, ontvangen 9 april 
2018

- Camplaan 30, plaatsen inrijpoort/sierpoort, 
wabonummer 277806, ontvangen 12 april 
2018

- Huizingalaan 24, verhogen nok, optrekken 
voorgevel, plaatsen dakkapel op voor- 
en achtergevel, wabonummer 278378, 
ontvangen 13 april 2018

- Jan Steenlaan 20, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 277321, 
ontvangen 11 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Rappardlaan 1, het 

vervangen van 8 kippenhokken op 

2 locaties door 6 kippenhokken op 1 
locatie bij de kinderboerderij ’t Molentje, 
wabonummer 272347, verzonden 20 april 
2018

- Herenweg 122, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 271405, 
verzonden 17 april 2018

- Herenweg 133, vervangen oude brug 
bos, baggeren watergangen Berkenrode, 
vervangen 3 duikers; vrijstellen watergang 
bos; kap 40 bomen (essen, elzen, wilgen) , 
wabonummer 264847, verzonden 17 april 
2018

- Oudemanslaan 5, het verhogen van de kap, 
wabonummer 261960, verzonden 19 april 
2018

- Prinsessenhof 27, het optrekken van 
de achtergevel, wabonummer 268752, 
verzonden 19 april 2018

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 260591, 
verzonden 19 april 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Antonis Duycklaan 6, het vergroten 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 270155, 
ontvangen 22 maart 2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg (project 
Slottuin), nieuwbouw 62 woningen, 
wabonummer 264942, ontvangen 8 maart 
2018

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

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 18 april 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd. 
- Zandvoortselaan, ter hoogte 8-c: een groen/

witte damesfiets, merk Union
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 67: een 

blauwe damesfiets, merk Gazelle en een 
bruine herenfiets, merk Batavus

- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van Toko 
Vonn: een rode kinderfiets, merk Flamingo, 
een blauwe damesfiets, merk Batavus

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering voertuig Provinciënlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen 
in de Provinciënlaan tegenover huisnummer 3:
- een gele Hyundai Getz zonder kenteken

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 9 mei 2018 de gelegenheid dit 
voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 

te zorgen dat het voertuig weer in rijtechnische 
staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt het voertuig in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023




