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ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

(M.U.V. 1  PINKSTERDAG)E

Seizoen 14/15
Start kaartverkoop 
vrijdag 2 mei

Bekijk het programma nu op
www.theater-haarlem.nl

Plechtige herdenking joodse 
oorlogsslachtoffers Heemstede
Heemstede – Op maandag-
avond 28 april vond op de plek 
voor het toekomstige Joodse 
oorlogsmonument op de Vrij-
heidslaan de herdenking van 
de joodse oorlogsslachtoffers 
plaats. In Heemstede zijn 163 jo-
den vervolgd en vermoord. De 
jaarlijkse herdenking is op initi-
atief van de Stichting Joods Mo-
nument Heemstede en werd on-
der meer bijgewoond door de 
burgemeester van Heemstede, 
mevrouw M. Heeremans.
“Het is vandaag jom hashoa, dag 
van de shoa, waarop overal ter 
wereld in joodse gemeenschap-
pen de slachtoffers worden her-
dacht van de naziterreur”, sprak 
voorzitter Paola Koningsveld 
van Stichting Joods Monument 
Heemstede.  Ze sprak over de 
verschrikkingen, die in Heem-
stede en elders tijdens de Twee-
de Wereldoorlog hebben plaats-
gevonden.  Over de weinig over-
levenden, die de vervolging nog 

kunnen navertellen, hun levens, 
verdriet, pijn en angsten. Over 
de kille ontvangst van de over-
levenden in Heemstede. En ze 
staat stil bij het monument, waar 
de namen van de 163 joodse 
slachtoffers niet opstaan. Deze 
keer werden niet alle 163 namen 
opgenoemd, maar noemde ze 
het lot van het joodse echtpaar 
Gutmann, dat op huize Bosbeek 
woonde. Paolo Koningsveld:  
“Hun namen noem ik, omdat 
het grote verdriet van hun nabe-
staanden in wezen geldt voor de 
nabestaanden van alle vermoor-
de joodse inwoners.” Na een zeer 
beladen gedicht over de shoa 
geschreven door de Israëlische 
dichter Abraham Shonsky, nam 
burgemeester mevrouw Heere-
mans het woord. Ze stond stil 
bij de 6 miljoen vermoorde jo-
den door de nazi’s, waarvan er 
100.000 uit Nederland afkomstig 
waren en 163 uit Heemstede. Ze 
noemde de plek van het Joodse 

Monument een ‘verstilde plaats 
tot bezinning’. Als derde spre-
ker richtte rabbijn Spiero zich 
tot de aanwezigen. “We treuren 
als we lege graven zien”, sprak 
hij. “Bloemen vergaan, maar de 
steen symboliseert de eeuwig-
heid van de ziel, het eeuwige le-
ven. Daarom wordt een jood-
se begraafplaats als een huis 
des levens beschouwd.” Na een 
joods rouwgebed en een minuut 
stilte lieten tot slot alle aanwezi-
gen een steentje achter als sym-
bool voor het eeuwige leven van 
de ziel op de plek van het Joods 
Monument.
De Stichting Joods Monument 
Heemstede is opgericht op 18 
september 2012 en realiseert 
een Joods monument ten behoe-
ve van de slachtoffers van de ho-
locaust. Doneren kan bij Stich-
ting Joods Monument Heem-
stede op bankrekeningnummer: 
NL88INGB0006162398.
Bart Jonker

Maarten Wansink presenteert 
het Kunstkring programma
Heemstede - Maarten Wansink 
presenteert samen met de theater-
directeuren uit Heemstede, Haar-
lem, Velsen en Hoofddorp op vrij-
dag 2 mei het nieuwe program-
ma van de HKK met een varia-
tie aan musical, klassieke muziek, 
jazz, ballet, cabaret, toneel en ope-
ra. Een greep uit vele: Opera ‘’Cosi 
fan Tutte’’ in Openluchtteater Bloe-
mendaal, ‘’Het meisje van Velsen’’ 
een jubileumproductie vanwege 
het 75-jarig bestaan van Schouw-
burg Velsen, toneel ‘’Moesson’’ in 
Stadsschouwburg Haarlem, mu-
ziek van ‘Lucas en Arthur Jussen’’ 
in de Oude Kerk, en toneel “Het 
Volk’’ in de Luifel. Maarten Wan-
sink uit Heemstede is acteur, do-
cent en regisseur. Hij behaalde op 
9 jarige leeftijd zijn zwemdiploma 
en houdt sindsdien het hoofd bo-
ven water. Hij studeerde aan de To-
neelschool in Amsterdam. Na zijn 
opleiding speelde hij in de Blauwe 
Maandag Compagnie, het Werkte-
ater, Toneelgroep Amsterdam en 
het Noord Nederlands Toneel. Ook 
regisseerde het cabaretgezelschap 

Zak en As. Hij kreeg hiervoor de 
Nederlandse Cabaretprijs. Ver-
der is hij te zien in vele films, the-
atervoorstellingen en Nederland-
se televisieseries als Flikken Maas-
tricht en Johan Cruiff. Mensen uit 
Heemstede, Haarlem en omgeving 
zijn welkom voor de presentatie en 
de uitreiking van het programma-
boekje 2014-2015. Als u ter plekke 
besluit lid te worden van HKK om 
zo optimaal gebruik te kunnen ma-
ken van het nieuwe seizoen, bent u 
niet het gebruikelijke inschrijfgeld 
verschuldigd. Leden krijgen kor-
ting en speciale plaatsen in de the-
aters, kunnen gebruik maken van 
een speciale bus service naar de 
theaters, HKK voorstellingen be-
zoeken en aan excursies meedoen. 
In het nieuwe seizoen zal de bus 
op veler verzoek ook op de Glip-
perdreef stoppen. De presentatie 
begint om 20.00 uur in de Burger-
zaal van het gemeente huis, Raad-
huisplein 1, Heemstede. De deu-
ren zijn open vanaf 19.30 uur. Na 
afloop om 22.00 uur biedt het be-
stuur een drankje en hapje aan. 
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Dienst 
Trefpunt

Regio - In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek is 
zondag 4 mei een dienst met 
ds. Z. de Graaf uit Katwijk. Die 
vangt aan om 10.00 uur. Er is 
ook kindercafé.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 4 mei 
Aanvang 10:00 uur. Voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 11 mei 
Aanvang 10:0 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge. Muzi-
kale Uitvoering “Fabelachtige 
Vrouwen” o.l.v. Xandra Mizée
Zondag 18 mei 
Aanvang 10:00 uur. Voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (15)

zat kruidenier A.W van Graas 
in het pand met een kruide-
niers en grutterszaak. Na Graas 
kwam de familie Bakker met de 
kruidenierswinkel 4=6 (foto van 
toen van Ellen Kemp). Het ge-
zin woonde met 7 personen in 
het kleine pand. Toen was ach-
ter het huis nog een tuin, ach-
terin de winkel was de fl essen-
hoek. Eind 1968 gingen ze er uit. 
Na een lange verbouwing (de 
tuin werd o.a. een woongedeel-
te) kwam Gerard Dulk in de win-
kel met witgoed vanaf juni 1969 
tot eind jaren 90. De laatste jaren 
zaten er diverse winkels in met 
afhaaleten. Inmiddels zit Dulk er 
weer in.(foto april 2014 van Harry 
Opheikens), maar het pand staat 
nu wel te koop.

Heeft u meer informatie over de-
ze winkel of foto’s van vroeger? 
Of heeft u nog een foto van een 
winkel die vroeger in Heemstede 
was en die u wilt laten zien aan 
de lezers van De Heemsteder? 
Mail hem naar de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (webmaster@hv-hb.nl) of 
lever de foto in bij het kantoor 
van De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt, u krijgt het 
origineel terug. Vertel uw verhaal 
erbij en misschien hebben ande-
re lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op onze 
website www.hv-hb.nl Hier kunt 
u ook – als u die heeft – uw vra-
gen stellen.

Heemstede - De Volkstuinver-
eniging Groenendaal organiseert 
jaarlijks een tuinmarkt op haar 
complex aan de Manpadslaan 6a 
te Heemstede. Deze markt geniet 
terecht een groeiende belang-
stelling, want het aanbod is bij-
zonder. Op zaterdag 10 mei, tus-
sen 11 en 16 uur, zijn de moes- 
en siertuinliefhebbers weer van 
harte welkom. 

Bijzonder aanbod 
Er zijn gewassen te koop voor de 
moes-, de sier-, de balkon- en 
de daktuin. De deelnemers bie-
den een verscheidenheid aan 
één- en tweejarige planten, vaste 
planten, kruiden, eetbare gewas-
sen, snijplanten, drachtplanten 
voor hommels, bijen en vlinders 
en zomerbollen aan. Er komt ook 
een aardbeienspecialist en een 
bedrijf dat zich heeft toegelegd 

op de biologische bestrijding van 
plaagbeestjes. Een imker vertelt 
over bijen en verkoopt honing, 
een mandenvlechter geeft de-
monstraties en verkoopt zijn pro-
ducten en de Egelopvang vertelt 
wat deze opvang inhoudt hoe u 
de egel kunt helpen. Verder is er 
informatie te verkrijgen over het 
dierenleven in de tuin. Ook voor 
de inwendige mens wordt ge-
zorgd. De lekkernijen kunnen op 
een klein maar gezellig terras ge-
nuttigd worden. 

Nadere info
De toegang tot de markt is gratis. 
Er is parkeergelegenheid langs 
de Manpadslaan. Om parkeer-
drukte te voorkomen adviseren 
wij de bezoekers per fi ets te ko-
men. Voor meer informatie kijkt 
u op: vereniging: www.volkstuin-
vereniginggroenendaal.nl 

Tuinmarkt voor de moes- 
en siertuinliefhebber

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
11 april t/m 23 april

 
Huwelijken

Frederik A. Klok & 
Maria A. Sleddering 
Wouter K. Roduner & 
Karen M. van der Wiel

Jille J. Tabak & 
Nanda L. Burke

Borneostraat 23. Foto boven toen, foto beneden nu.

In de serie Verdwenen Winkel-
tjes in de Indische Buurt de-
ze week Borneostraat 23. Van-

af 1928 was het een grammo-
foonhandel, in die tijd een ‘boo-
ming business’. In het jaar 1931 

Van wie is 
deze kater?
Heemstede - Sinds enkele we-
ken loopt een mooie grijs/witte 
kater rond in de omgeving van 
de Javalaan in Heemstede. Hij 
is een beetje op z’n hoede maar 
wil toch wel heel graag aange-
haald worden. De kater is vrien-
delijk tegen alle ‘geholpen’ kat-
ten in de buurt maar oh wee als 
hij een ongecastreerde soort-
genoot tegenkomt! Het uiterlijk 
van de kater is dus nogal geha-
vend van een paar vechtpartij-
en.
Herkent u deze/uw kater? Bel 
dan tijdens kantooruren met de 
Dierenbescherming op num-
mer 023-534 3440. Als er bin-
nen veertien dagen niemand 
heeft gebeld dan gaat de Die-
renbescherming zorgen dat het 
beestje gecastreerd wordt en 
dat er een nieuw baasje wordt 
gevonden.
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Afsluiting Hoofdweg Oostzijde 
Haarlemmermeer (nabij N207)
Regio - De provincie Noord-
Holland sluit van maandag 28 
april tot en met vrijdag 11 ju-
li de Hoofdweg Oostzijde (Haar-
lemmermeer) ter hoogte van de 
provinciale weg N207 af. Voor 
de verdubbeling van de N207 is 
het noodzakelijk om op deze lo-
catie naast het bestaande via-
duct een nieuw viaduct te bou-
wen. De Hoofdweg Oostzijde in 
de gemeente Haarlemmermeer 
wordt in beide richtingen afge-
sloten voor autoverkeer. 

Afsluiting
De afsluiting van de Hoofdweg 
Oostzijde ter hoogte van de N207 
geldt van maandagochtend 28 
april 07.00 uur tot vrijdagavond 

Ligt de aansluiting op het water-
leidingnet – watermeter, hoofd-
kraan e.a. - ook bij u in een wa-
terput in de voortuin, ca. 1 meter 
diep? Zodat iets simpels als het 
opnemen van de meterstand een 
tijdrovende, omslachtige en vie-
ze klus is? Stel dat een waterlei-
ding of kraan in uw woning plot-
seling lek raakt en gaat spuiten, 
dat dit ’s nachts gebeurt en dat 
het buiten hoost van de regen: 
hoe snel heeft u de hoofdkraan 
in de waterput dichtgedraaid?

Het gaat hier om een 19e eeuw-
se wijze van aansluiten op het 
waterleidingnet. Die is (allang) in 
strijd met de Drinkwaterwet, met 
de eisen des tijds en met de ei-
gen regels van de waterleveran-
cier, Waternet te Amsterdam: De 
Aansluitvoorwaarden van Wa-
ternet vereisen namelijk dat de 
aansluiting is aangebracht in 
een ruimte die te allen tijde ge-
makkelijk bereikbaar is en die 
zo goed mogelijk beveiligd is te-
gen het binnendringen van wa-
ter, vervuilingen e.d.

Waternet heeft de plicht om een 
deugdelijke aansluiting op het 
waterleidingnet te leveren en 
om die te onderhouden. Voor 
dat laatste betalen de afnemers 
jaar-in-jaar-uit een vastrecht. In-

dien uw aansluiting nog steeds 
op een 19e eeuwse wijze in een 
waterput ligt, schiet Waternet al-
lang en schromelijk jegens u te-
kort in de nakoming van zijn on-
derhoudsplicht.

Een aantal inwoners van Heem-
stede-noordwest heeft Waternet 
in gebreke gesteld en gesom-
meerd om op zijn kosten hun 
aansluiting in een waterput te 
vervangen door een deugdelijke 
aansluiting binnenshuis. 

Een enkele inwoner van dit ge-
bied beschikt daar al over. Wa-
ternet wordt zodoende verrijkt 
want wordt dan obligatoir ei-
genaar van het stuk waterlei-
ding tussen de waterput en de 
aansluiting binnenshuis. Lekka-
ges van dit stuk leiding zijn dan 
voortaan voor rekening van Wa-
ternet, net zoals dat voor de leve-
ranciers van gas en electriciteit 
geldt. Thans moet de waterafne-
mer dergelijke lekkages nog be-
talen – terwijl hij, om die tijdig op 
te sporen, frequent in zijn water-
put zou moeten duiken om tel-
kens moeizaam de meterstand 
op te nemen.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, 
Heemstede.

INGEZONDEN

Weg met de wateraansluiting 
in een put

Heemstede - Met alle stem-
men, 21, kon raadslid Remco 
Ates, HBB, tijdens de raadsver-
gadering van 24 april als wet-
houder geïnstalleerd worden en 
de raad verlaten. 
De zittende wethouders, Pie-
ter van de Stadt, VVD, en Chris-
ta Kuiper, CDA, kregen 17 en 16 
stemmen. Met dankbetuigingen 
namen burgemeester Marian-
ne Heeremans en fractievoorzit-
ter D66 Bert van der Linden, af-
scheid van wethouder Jur Bot-
ter. Zij prezen zijn dossierkennis, 
zijn onvermoeibare gaan voor de 
zaak, veelal zijn zaak, zijn actie-
ve aanwezigheid in de sociale 
media en onderweg in het dorp. 
Heeremans zei dat werken in de 
politiek anders is dan in het be-
drijfsleven. Hier kan je verlie-
zen als je wint. In het bedrijfsle-
ven kan je een gouden handdruk 
krijgen, hier zilveren manchet-
knopen. Ates is nu geen raads-
lid meer, zijn plaats werd ingeno-
men door Annelies van der Have 
die nu de fractievoorzitter is voor 
HBB. 

Havendreefproject
D66 diende een motie in betref-
fende het plan tot herontwikke-
ling van de Havendreef waar-
in een toren van 9 bouwlagen 
niet past in het dorpse karak-
ter van Heemstede. Verzoekt het 
college in overleg te treden met 
de projectontwikkelaar, tenein-
de een aangepast plan met een 
toren van 2 á 3 minder woonla-
gen met gelijkblijvende opper-
vlakte per woonlaag zo spoe-
dig mogelijk aan de Raad voor te 
leggen. Aan de nieuwe wethou-

Eerste raadsvergadering 
met nieuwe raad

gens D66 vaag. D66 ziet het ge-
mak waarbij zij buitenspel zijn 
gezet niet als een onderstre-
ping van dit motto. De woorden 
“waar mogelijk” en “kan” komt 
veel voor. Maar dat komt vol-
gens Ates omdat er nog wei-
nig bekend is over de financi-
en in de komende jaren. Volgens 
Kuiper lijkt dit inmiddels de goe-
de kant op te gaan. Het akkoord 
telt twaalf pagina`s, veel gede-
tailleerder dan het vorige ak-
koord met maar anderhalf kant-
je, zo zei Ates. Volgens Eric de 
Zeeuw, fractievoorzitter Groen 
Links heeft HBB een kans op 
echte verandering, laten liggen. 
De PVDA is kritisch over enke-
le punten, als geen concrete be-
zuinigingsvoorstellen en met het 
bevriezen van parkeertarieven 
ontstaat er zelfs een gat in de 
begroting. PVDA is het eens over 
bouwen voor het middenseg-
ment, maar te beginnen met 
400.000? Een teleurstellend ak-
koord maar met enkel lichtpunt-
jes. Nu niet veroordelen maar 
kritisch op hun daden gaan be-
oordelen. Positief zijn de voor-
nemens over de bibliotheek, het 
zwembad en het stopzetten van 
de Vomar ontwikkeling. 

Ton van den Brink 

Regio – Op donderdag 1 mei 
kunt u komen kijken naar het 
toneelstuk ‘Lotte’ in Historisch 
Museum Haarlemmermeer. Lot-
te bestaat uit drie monologen, 
bewerkt tot een toneelstuk en 
gaat over Charlotte, de grote 
liefde van Fritz Pfeffer (een van 
de onderduikers in het Achter-
huis waar ook Anne Frank on-
derdook). Ontvangst is vanaf 
19.30 uur en het toneelstuk start 
om 20.00 uur en toegang is €10,- 
inclusief koffie en een drankje. 

Men kan zich aanmelden via ro-
senhartproducties@hotmail.
com, of via 023 5620437.

Charlotte Pfeffer-Kaletta, ‘Lot-
te’, de grote liefde van Fritz ver-
telt hoe zij hem zag. Wie was de-
ze Dussel-Fritz Pfeffer in werke-
lijkheid? 
Einde van het stuk is rond 21.15 
uur met een borrel na. Het His-
torisch Museum vindt u aan de 
Bosweg 17 in Hoofddorp (rand 
Haarlemmermeerse Bos). 

Kom naar ‘Lotte’ in Historisch 
Museum Haarlemmermeer

U kunt gratis parkeren achter 
Claus Event Center.

Spelers
Anne Frank: Maria Eldering, 
Charlotte Pfeffer-Kaletta: Joan 
Roeleveld, Fritz Pfeffer (Dussel): 
Fred Rosenhart. Licht en geluid: 
Norbert Smol. Fotografie: Jan 
Roeleveld.
Voor meer informatie over alle 
activiteiten gaat u naar www.his-
torisch-museum-haarlemmer-
meer.nl.

11 juli 18.00 uur. Autoverkeer en 
openbaar vervoer volgen de om-
leidingsroute. Bedrijven en wo-
ningen aan de Hoofdweg Oost-
zijde blijven bereikbaar. Fietsers 
en nood- en hulpdiensten wor-
den langs het werk geleid. Zie 
www.infoN207.nl voor de omlei-
dingsroute.

Rijbaanverdubbeling N207
De rijbaanverdubbeling van 
de N207 zorgt voor een betere 
doorstroming in de ochtend- en 
avondspits. De werkzaamheden 
zijn ruim over de helft. De tota-
le rijbaanverdubbeling, waarvoor 
ondermeer vijf nieuwe viaducten 
nodig zijn, is naar verwachting 
medio 2015 gereed.

Informatie
Weggebruikers en omwonen-
den met vragen over de werk-
zaamheden kunnen bellen naar 
het provinciale Servicepunt We-
gen en Vaarwegen 0800 - 0200 
600 (gratis). Het is ook moge-
lijk om op afspraak een bezoek 
te brengen aan het informatie-
centrum van het Projectbureau 
N207, Hoofdweg-Oost 1500 in 
Nieuw-Vennep, 023-5145081. 
Meer informatie over de rijbaan-
verdubbeling van de N207 staat 
op www.infoN207.nl

der Ruimtelijke Ordening, Rem-
co Ates, nu te gaan onderhan-
delen over een toren met twee 
à drie verdiepingen minder. De 
motie werd ondertekend door 
Groen Links, PVDA, heel conse-
quent door HBB. Overleg resul-
teerde in het niet afstemmen van 
het plan, maar door het terug te 
geven aan de wethouder, een 
sterk signaal af te geven aan de 
projectontwikkelaar. Doorgaan 
met het project is wel de bedoe-
ling. Er zal door de gemeente wel 
minder verdiend worden aan de 
grond dan eerder werd aange-
nomen. Belangrijker dan het be-
drag, vindt men een toren van 29 
meter te hoog bij de haven. 

Debat collegeakkoord
Felicitaties van de winnende par-
tijen Groen Links en D66 met de 
benoeming van vooral HBB, dat 
na twintig jaar nu hun verant-
woordelijkheid kan nemen. Ook 
de PVDA feliciteert de wethou-
ders met hun benoeming. Het 
resultaat van de collegeonder-
handelingen, het akkoord: `Sa-
men bereiken we meer` is vol-





 
08   de Heemsteder  •  30 april 2014

LINTJESREGEN
IN HEEMSTEDE
MET ZEVEN
GEDECOREERDEN

Mevrouw (Emilie) Bouwman was van 
1963 tot 1985, met een onderbreking, 
als ‘Frau Antje’ het gezicht van de Ne-
derlandse zuivelindustrie en heeft zo 
Nederland als zuivelland op de kaart 
gezet in Duitsland.

In 1985 richtte zij het modellenbureau 
Favourite Models op, nu uitgegroeid tot 
Favourite PR | Models & Events’ in Am-
sterdam. Dit bureau gaf op verschil-
lende manieren Nederlandse ontwer-
pers de kans om zich te presenteren. 
Zij organiseerde verschillende mode-
shows in binnen- en buitenland en was 
daarmee een van de drijvende krachten 
achter het internationale succes van 
Nederlandse couturiers en hun produc-
ten. Zij was van grote betekenis voor de 
Nederlandse mode-industrie.

Mevrouw (Els) Scheele was van 1976 
tot 2010 actief voor Amnesty Interna-
tional. Zij was oprichter en voorzitter 
van plaatselijke groepen van Amnes-
ty International in Heinkenszand, Leer-
dam en Heemstede.

Ook was ze van 1977 respectievelijk 
1979 tot 1986 vrijwilliger bij het In-
terkerkelijk Vredesberaad (IKV) en bij 
Vrouwen voor Vrede in Heinkenszand. 
Sinds 2005 helpt zij in Huize Flora in 
Heemstede bij de wekelijkse muzie-
kochtend, uitstapjes en bij het sport-
maatjes-project. Ook was en is zij ac-
tief bij de Protestantse Gemeente in 
Heemstede, onder meer als ouderling 
en diaken, als wijkcontactpersoon. 

De heer (Peter) Janssen, broer van Ger-
brand, is sinds 1978 vrijwilliger bij de 
loodsengroep van de Scoutingvereni-
ging Prins Willem in Haarlem. Hij doet 
onder meer onderhouds-werkzaam-
heden aan de vloot. Voor het schip de 
‘Naaldwijk’, een vroegere mijnenja-
ger van de Koninklijke Marine, doet hij 
veel vrijwilligerswerk. Hij is bestuurslid 
van de stichting die verantwoordelijk is 
voor het beheer van dit schip en van 
de stichting Vrienden van de Naaldwijk. 
Verder is de heer Janssen sinds 1997 
actief voor Haarlem Jazz & More, waar 
hij coördinator van Operatie en Tech-
niek is. Ook was hij vier jaar lid van 
het dagelijks bestuur van de Stichting 
Haarlem Jazz & More. Daarnaast is hij 
sinds 1998 actief voor Haarlem Culi-
nair, waar hij helpt bij de techniek en 
de op- en afbouw.

Mevrouw (Beate) Garrone heeft zich op 
een bijzondere manier ingezet voor ijs-
salon Garrone, een begrip in de wijde 
omgeving. Zo komt Mevrouw Garrone 
nooit haar ijszaak in Haarlem uit. Met 
de smoes dat er even gepraat mocht 
worden over de levering van ijs aan de 
gemeente Heemstede, kwam zij vrij-
dagochtend naar het raadhuis om zich 
gelijk te verbazen over de aanwezigheid 
van familieleden. Sinds 1969 is zij ac-
tief in het familiebedrijf. In 1998 won 
de ijssalon de prijs ‘De Gouden IJsspa-
tel’ en werd Beate Garrone benoemd tot 
‘IJsbereider van het Jaar’. Inmiddels 
is zij al vele jaren ‘Meesterijsbereider’. 
Naast het ambachtelijke werk is zij van-
uit de ijssalon ook maatschappelijk ac-
tief en ze is zeer betrokken op mens en 
maatschappij, ondersteunt vele goede 
doelen en is zo ook van betekenis voor 
de lokale/regionale gemeenschap.

De heer (Piet) Scheele, echtgenoot van 
Els Scheele, was van 1972 tot 1974 
medeoprichter van de lokale politieke 
partij ‘Progressief Montfoort’.

Tussen 1976 en 1996 bekleedde hij di-
verse functie bij D66, onder meer voor-
zitter van het regionaal bestuur Zee-
land, lid van de Adviesraad van D66, 
lid van Provinciale Staten van de pro-
vincie Zeeland (1980-1985) en afde-
lingsvoorzitter van D66 Heemstede 
(1992-1996). Al 40 jaar is hij actief 
voor de kerk in verschillende regio’s. 
Hij was onder meer ouderling in Heem-
stede- voorzitter van de kerkenraad 
van de PKN en is nog steeds bestuurs-
lid van de Stichting Oude Kerk. 

De heer (Gerbrand) Janssen is sinds 
1974 een vaste waarde bij Scouting-
vereniging Prins Willem in Haarlem 
en begeleidt hier de diverse activitei-
ten. Ook was hij van 1974 tot 1999 
bestuurder van de lokale vereniging 
en van 2008 tot 2011 bestuurslid van 
Scouting Regio Haarlem, waar hij op 
regionaal niveau de zeeverkenners-
groepen bestuurlijk vertegenwoordig-
de. Voor de scoutingvereniging Prins 
Willem heeft hij zich ingezet voor het 
schip waarvan de scouts gebruikma-
ken. Sinds 2000 is dat ‘De Naaldwijk’, 
vroeger door de marine gebruikt als 
mijnenveger. Hij is sinds 1998 vrijwil-
liger bij de Haarlemse Jachtclub, waar 
hij zich met name inzet voor de jeugd. 
Verder was hij van 1996 tot 2001 vrij-
williger bij jeugdkampen van de Stich-
ting Kind en Brandwond uit Beverwijk.

De heer (Paul) Winters, van 1996 tot 
2009 directeur van het Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland, heeft sinds 1982 vele 
onbezoldigde functies bekleed op het ge-
bied van kunst, cultuur en onderwijs.  Van 
1996 tot 2007 was hij initiator en voor-
zitter van het Overleg van Centra voor de 
Kunsten in Noord-Holland, met het doel de 
cultuureducatie in Noord-Holland te pro-
fessionaliseren en versterken. Op zijn ini-
tiatief zijn een bedrijfsschool en studieda-
gen tot stand gekomen. Verder was hij vier 
jaar actief als bestuurder van de landelij-
ke Vereniging Kunstzinnige Vorming (VKV) 
waar hij o.a. de fusie begeleidde met de 
Kunstconnectie. Van 2008 tot 2012 was 
de heer Winters voorzitter van de Haar-
lemse kunstenaarsvereniging De Vishal. 
Hij bracht de vereniging organisatorisch 
op orde en er werd een code van ‘good 
governance’ ingevoerd. Ook werd de Vis-
halkunstprijs ingevoerd.

MEVROUW E. SCHEELE-VAN DER HOEFF
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

DE HEER P.L. JANSSEN
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Mevrouw (Beate) Garrone heeft zich op 

MEVROUW B. GARRONE
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

DE HEER P. SCHEELE
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

De heer (Gerbrand) Janssen is sinds 

DE HEER G.U. JANSSEN
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

DE HEER P.H.W.T. WINTERS
 RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

Heemstede - “Een van mijn leuk-
ste en vrolijkste taken als burge-
meester is eens per jaar inwoners 
die zich onderscheiden van ande-
re mensen hier, persoonlijk te mo-
gen toespreken en in het zonne-
tje te zetten, op de dag voor Ko-
ningsdag”.
Aldus burgemeester Marianne 
Heeremans bij het hartelijk wel-
kom op vrijdagochtend bij de Lint-
jesregen 2014! “Met maar liefst ze-
ven personen. En die personen zijn 
misschien wel met allerlei smoes-
jes hier naar het raadhuis gelokt 
en hadden geen idee waarom ze 
hier in werkelijkheid zijn. Ik ben al-
tijd benieuwd met welke verhalen 
u hier naartoe bent gekomen”?

Er waren inderdaad enkele smoe-
zen die werkten.

De heer Winters werd naar het 
raadhuis gelokt met een gesprek 
met de Rotary Voor de families 
Janssen en Scheele werd de lint-
jesregen een familiereünie. 

Tekst & foto’s:  Ton van den Brink

Mevrouw (Emilie) Bouwman was van 

MEVROUW E. BOUWMAN
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
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Bakkerij Nol Bertram in Heemstede: 

20 Jaar een begrip en nog 
lang niet uitgebakken!
Heemstede – Bakker zijn is 
toch een prachtig en ambach-
telijk vak: iedere dag weer met 
hoogstaande ingrediënten wer-
ken  om  gezonde en vers gebak-
ken kwaliteitsproducten aan te 
bieden. Wie aan een ambachte-
lijke bakker in Heemstede denkt, 
denkt aan bakkerij Nol Bertram 
aan de Binnenweg 143. Al bij-
na 20 jaar een begrip in Heem-
stede en nog lang niet uitgebak-
ken. Een gesprek met de eige-
naar van de zaak in Heemstede: 
Bert Spenkelink.

Als je de zaak Nol Bertam bin-
nenloopt, komt de heerlijke geur 
van versgebakken brood je al te-
gemoet. Een ambiance met een 
uitgebreid assortiment van heer-
lijkheden. “Ik kom oorspronke-
lijk uit Twente en daar groeide 
ik al op tussen de balen suiker 
en snoepjes”, vertelt Bert Spen-
kelink lachend. “Ik ben toen naar 
het Westen verhuisd en in Am-
stelveen begonnen als bedrijfs-
leider bij Albert Heijn. 
Van 1982 tot 1995 heb ik als 
franchiseondernemer Spar su-
permarkten gehad in Diemen 
en Weesp. Het was een fantas-
tische tijd: er was iedere dag wel 
wat te beleven. Het vak van ver-
kopen ligt me erg goed en het 
is leuk om met klanten om te 
gaan. Door 2 van mijn bedrijfslei-

ders kwam ik bij Nol Bertram te-
recht. Het familiebedrijf van Ber-
tram bestaat al sinds 1896. Het 
is een vooraanstaande bakkerij 
die ook veel aan horeca, hotels, 
bedrijven op Schiphol en zieken-
huizen levert. Deze Nol Bertram-
zaak in Heemstede bestaat in ju-
ni 20 jaar. De kwaliteit van onze 
producten staan het op hoogste 
niveau. 30% wordt aangeleverd 
en 70% bakken we zelf. Dage-
lijks ben ik hiervoor vroeg uit de 
veren en sta om half 4 op, op za-
terdag zelfs om half 3. We voeren 
een uitgebreid assortiment. Po-
pulair is bijvoorbeeld ons spelt-
brood met zonnepitjes dat erg 
gezond is. We hebben veel pro-
ducten voor een High Tea. 
Ik durf te beweren dat onze 
croissants, die altijd vers en nog 
warm de winkel uitgaan, de lek-
kerste zijn van heel Heemstede. 
En dan hebben we nog een as-
sortiment dat we ‘allerlei’ noe-
men. Biologische jams en ho-
ning afkomstig uit Drenthe. Deze 
producten bevatten minder sui-
ker. Ook  kaasjes uit een biologi-
sche boerderij in Friesland beho-
ren tot dit assortiment. Een per-
soonlijke en vriendelijke klan-
tenbenadering staat hier hoog 
in het vaandel: we begroeten de 
klant altijd bij binnenkomst en 
bij het weggaan. Ons motto is 
zoals jezelf behandeld wilt wor-

den, zo behandel je ook je klan-
ten. Het is voor ons team een 2e 
natuur: iedere klant is belang-
rijk. De Binnenweg is daarom 
ook de leukste winkelstraat van 
Nederland.  We hebben een ge-
zellig team:  mijn rechterhanden 
zijn Sharon Barnhoorn en De-
nise Post. We werken op zater-
dag met 5 collega’s en doorde-
weeks met 3. Voor de klanten 
valt er bij ons altijd wat te proe-
ven, zoals bijvoorbeeld walno-
tenwortelcake, toastjes en der-
gelijke. Kinderen krijgen altijd 
een krentenbolletje of een crois-
santstick. We doen veel ludie-
ke acties voor klanten. Zo doen 
we 2 keer per jaar een uitdeel-
dag van broodjes op straat. Of 
we geven zomaar op 100 wille-
keurige adressen in Heemstede 
een zak met brood gratis weg. 
We hebben een stempelkaart. Bij 
een volle stempelkaart selecte-
ren we iemand voor een comple-
te Royal High Tea in het Amstel 
hotel. Dit doen we al 4 jaar en we 
hebben er al 37 klanten geluk-
kig mee gemaakt. En de reacties 
zijn overweldigend”, aldus Bert 
Spenkelink. Meer informatie en 
acties op Twitter: BertSpenke-
link@NolBertram.

Bart Jonker 
(Fotografie: Bart Jonker 
Productions © 2014)

Verwenochtend voor moeders en 
oma’s bij boekhandel Blokker!

Heemstede – Het was weer een 
feest, alle kleurplaten die zijn in-
geleverd bij bakkerij Bertram in 
Heemstede. Maar toch sprong 
die van de 5-jarige Charlotte 
Schravendijk er uit. Zij wint de 

grote paashaas. Gefeliciteerd! Bij 
de iets oudere kinderen (t/m 12 
jaar) kreeg Dania Roodenberg 
(11) een prijs. Zij wint met haar 
mooie paaskleurplaat een super 
paasei. Van harte ook, Dania!

Winnaars bij bakkerij Bertram

Heemstede – Al direct na de 
opening van de Fancy Fair in 
het verzorgings- en verpleeg-
huis Bosbeek was het woens-
dagmiddag gezellig druk met 
buurtbewoners en bezoekers uit 
heel Heemstede en Bennebroek. 
Bij de boeken, van ouds altijd 
al beroemd en berucht vanwe-
ge de lage prijzen, was er geen 
doorkomen aan. Voor die cen-
ten kan je een bibliotheek thuis 
maken.  Of een galanteriewin-
kel beginnen met de spullen van 
de rommelmarkt. In een achter-
af kantoortje zat Jos Schabbink 
met genoegen het kleingeld al  
door de sorteermachine te ha-
len, want sommige vrijwilligers 
bij de kramen kwamen al klein-
geld te kort. Vooral voor de reli-
gieuze artikelen, kaarten, hand-
werk en het mooie borduurwerk 
van de zusters van de Voorzie-
nigheid kwamen veel klanten die 
kochten. Het borduurwerk werd 
veel gekocht door oudere klan-
ten die kinderen in het buiten-
land hebben. De voorstellingen 
van typisch Nederlandse voor-
stellingen deden het goed.  Bij 
de grote loterij waren vele prij-
zen te winnen, geschonken door 
leveranciers en middenstanders 
uit Heemstede. In de binnen-
tuin zat men heerlijk in het zon-
netje met een haring of een por-
tie poffertjes en koffie met taart. 
De opbrengst is voor een goed 
doel. Een gedeelte wordt ge-
schonken aan het Bachau-pro-
ject van de Stichting Kanchi in 
Nepal. Koen Lommerse heeft als 

14 jarige Nepal bezocht. Onder 
de indruk van de armoede keer-
de hij in 2012 terug om vrijwilli-
gerswerk te doen in een wees-
huis. Zijn oom richtte Stichting 
Kanchi op. Bij het project Ba-
chau worden kansarme kinde-
ren, die na het verlaten van het 
weeshuis meestal op straat be-
landen, een toekomst geboden 
door middel van naai- en com-
putercursussen. De rest van de 
opbrengst is bestemd voor de 
cliënten van Bosbeek voor ex-
tra activiteiten en voorzieningen. 
Vorig jaar is bijvoorbeeld een ge-
luidsinstallatie aangelegd in het 
restaurant.
Vrijwilligers
De opbouw, de bezetting van 
de kramen, afrekenen en na af-
loop de boel weer in orde ma-
ken voor het avondmaal, het kan 
allemaal alleen met de hulp van 
de vele vrijwilligers van Bosbeek. 
Zelf vinden ze het niet bijzonder, 
maar dat vinden de bewoners 
van Bosbeek wel. Ze kunnen ze 
wel opvreten, wat een kanjers 
zijn dat. Wilt u ook ervaren wat 
het is om vrijwilliger te zijn bij 
Bosbeek? U kunt nu beginnen 
met helpen bij de broodmaal-
tijd tussen 17.30 en 18.30 u kunt 
ook wat langer blijven om een 
spelletje te doen. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met Lies-
beth Cluistra en Geke Doronbos, 
06 52870146 en 06 5287145  of 
mailen naar g.doornbos@sintja-
cob.nl 

Ton van den Brink 

Bosbeek FancyFair voor Nepal

Heemstede – Op woensdag 7 
mei houdt Joke Linders een le-
zing bij boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg 138. 

De jongste publicatie van Joke 
Linders is Trage post voor Anna 
Johanna, twaalf brieven aan haar 
kleindochter. Het gaat over lite-
ratuur die een grote en soms be-
slissende rol in haar leven speel-
de, waaronder boeken van An-

nie M.G. Schmidt, Paul Biegel, en 
Hella S. Haasse en klassiekers 
als Alleen op de wereld, Winnie 
de Pooh en Kikker. Joke Linders 
is biograaf, recensent, docent, 
vertaler en consulent kinder- 
en jeugdliteratuur (www.jokelin-
ders.nl) Voor alle moeders en 
oma’s (zondag 11 mei moeder-
dag) is er een verrassing! Reser-
veren gewenst. Aanvang: 10.30 
uur. Toegang vrij.
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Heemstede - Twee per-
soonlijke verhalen. Eén stoel. 
Twee vrouwen van de naoor-
logse generatie, die om ver-
schillende redenen nog da-
gelijks met de oorlog worste-
len. De verhalen van doch-
ters zijn de verhalen van de 
vaders. Breekbare relaties 
soms, waarin liefde en onbe-
grip hand in hand gaan. Wat 
doe je met de zwijgzaamheid 
van je vader? Door middel van 
gespiegelde monologen die 
elkaar afwisselen, vertellen 
de vrouwen over hun vader 
en de oorlog. Langzaam ont-
rolt zich hun ontroerende ver-

haal. In al zijn eenvoud her-
kenbaar en indringend, ook 
voor al diegenen die niet de 
oorlog maar wel de strijd met 
de vader kennen. Ada Vinken 
en Ineke van Dijck voeren de 
voorstelling uit op tekst en re-
gie van Martine Faber. Een 
productie van Stichting En-
gagement. Het stuk zelf duurt 
ongeveer een halfuur. Ds Aart 
Mak leidt de avond in en leidt 
het gesprek met de aanwe-
zigen na afloop. De uitvoe-
ring vindt plaats op 1 mei om 
20.15 in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 in Heemste-
de. De toegang is gratis.

Voorstelling van Stichting Engagement

‘Ik huil mijn 
vaders tranen’

Eethuis de Luifel
Heemstede - Van maandag tot 
en met donderdag wordt in Eet-
huis de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede een heerlijke maal-
tijd geserveerd, versbereid door 
de kok. Maandag 12 mei is het 
weer tijd voor een thema-drie-
gangendiner, ‘specialiteiten’. 
Op het menu sandwich gerookte 
zalm, asperges met beenham en 
Hollandaisesaus, gekookte aard-
appels en gemengde salade en 
een Banane Royale toe. U kunt 
aan tafel tussen 17.15 en 18.30 
uur. Reserveren tussen 9 en 12 
uur, tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf. Bel: tel. 023-548 38 28 
kies 1. De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor u 
reserveert. Het themadiner kost 
9,75 euro.

Excursie: Boottocht 
Amsterdamse grachten 

en stadswandeling 
door de Pijp

Heemstede - Na de koffie in de 
buurt van het Max Euweplein, 
gaat u met de Blue Boat Com-
pany vanaf de Stadhouderskade 
een rondvaart maken langs het 
werelderfgoed van Amsterdam. 
Gids Mark Quint vertelt onder-
weg over de unieke kenmerken 
van de grachtengordel en de bij-
zondere gebouwen.
Daarna maakt u een leuke 
stadswandeling door de Pijp. De 
laat-negentiende eeuwse Am-
sterdamse wijk YY, ook wel be-
kend als ‘de Pijp’, is een dichtbe-
volkt, dynamisch en gezocht ge-
deelte van stadsdeel Zuid met 
de Heineken Experience, de Al-
bert Cuypmarkt en vele (hippe) 
restaurantjes. De straatnamen in 
het meest populaire deel van De 
Pijp, herinneren aan de kunste-
naars die Nederland een Gou-
den Eeuw bezorgden. Dit gebied 
ligt dan ook in de nabijheid van 
het Rijksmuseum. De Diamant-
buurt ten zuiden van de Tolstraat 
in de ‘Nieuwe Pijp’, verwijst naar 
edelstenen, waaronder de dia-
manten die geslepen werden in 
Asschers Diamantfabriek. Een 
arbeidersbuurt is de Pijp allang 
niet meer, maar het bleef wel een 
volksbuurt vermengd met talrijke 
studenten en kunstenaars waar-
onder Piet Mondriaan en Carel 
Willink. De Pijp anno 2014 is een 
van de meer gezochte leefgebie-
den van Amsterdam. Een divers 

en hoogwaardig winkelaanbod 
zorgt voor veel toeloop, net als 
de restaurants en kroegen. Tij-
dens de wandeling bekijkt u het 
gebied tussen Stadhouderskade, 
Boerenwetering, Van Woustraat 
en Jozef Israelskade. Al met al 
bent u zo’n 75 minuten op pad! 
Zelf brood en drinken meene-
men is het advies. Om mee te 
gaan met een excursie moet u 
wel goed ter been zijn.
Verzamelen om 8.55 uur in de 
hal van station Heemstede. Kos-
ten 28,50 euro (incl. rondvaart, 
stadswandeling en organisatie-
kosten Casca, excl. reiskosten 
en consumpties). Opgeven door 
betalen uiterlijk maandag 5 mei 
bij de receptie van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Kinderdisco 
(6-10 jaar)

Heemstede - Bij de leukste kin-
derdisco zijn danswedstrijdjes 
en kunnen kinderen limbodan-
sen op de leukste liedjes van het 
moment. Een echte DJ staat aan 
de draaitafel en de discoverlich-
ting maakt het helemaal af. Al-
le disco-bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een bekertje limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 
Ouders mogen in het begin van 
de avond even mee naar binnen, 
maar gaan daarna weg of kun-
nen in de foyer van Luifel een 
kopje koffie drinken.
De kinderdisco is op zaterdag 
10 mei van 19.00-21.00 uur in de 
jongerenruimte Plexat bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 3 euro (in-
clusief limonade en een zakje 
snoep). 

Zó leer je nog beter tekenen
Zomercursus Tekenen 
en schetsen (7-9 jaar)

Heemstede - Met een hoofd 
vol ideeën en een papier voor je 
neus weet je wel wat, maar niet 
hóe je het moet tekenen. Waar 
ga je beginnen? Welke hulp-
middelen zijn er? Hoe maak je 
dat iets net echt lijkt? De kinde-
ren leren van docente Dominica 
Dogge in 6 lessen via allerlei on-
derwerpen te schetsen en van 
die schets een tekening te ma-
ken. Soms gebruiken ze kleur in 
de vorm van potlood of krijt. Een 
verhelderende cursus voor kin-
deren die heel graag nóg beter 

willen leren tekenen. De Zomer-
cursus Tekenen en schetsen (7-
9 jaar) start op vrijdag 16 mei bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede van 16.00 tot 17.30 
uur. Inschrijven kan via de re-
ceptie van Casca, telefoon 023-
5483828, keuze 1 (op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur) of via www.
casca.nl.

Kung Fu (8-11 jaar)
Heemstede - Kung fu is tegen-
woordig een sportieve training 
die goed is voor je motoriek en 
gezien kan worden als zelfver-
dedigingssport. Moderne Sha-
olin Kung Fu is een leuke en af-
wisselende sport voor kinderen. 
De ultramoderne uit 5 traditio-
nele Kung Fu stijlen voortgeko-
men Chung-I-Chuan is een snel-
le, flitsende  Kung Fu vuistvorm.
Deze vorm is eenvoudig en snel 
te leren. 
In enkele lessen leer je van een 
rijkserkend Leraar Martial Arts 
(LMA) (martial art = gevechts-
kunst) de basisprincipes. Dus 
kort gezegd: Een complete wor-
kout voor jeugdige deelnemers.
De cursus Kung Fu (8-11 jaar) 
start op zaterdag 17 mei bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 13.30 tot 14.30 
uur. Inschrijven kan via de re-
ceptie van Casca, telefoon 023-
5483828, keuze 1 (op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur) of via www.
casca.nl.

Talencursussen gericht 
op vakantietijd

Heemstede - We reizen heel 
wat af, in Europa, maar ook wel 
daarbuiten. Soms is het handig 
om de taal van het land waar je 
op vakantie bent een beetje te 
kunnen volgen. Maar ook iets 
bestellen op een terrasje, bood-
schappen doen of een praatje 
maken wordt meteen een stuk 
makkelijker!
In mei starten weer drie talen-
cursussen:
Spaans op vakantie, 6 lessen op 
donderdagavond vanaf 15 mei;
Italiaans op vakantie – Buon ap-
petito, 5 lessen op dinsdagavond 
vanaf 20 mei;
Frans op vakantie – apprendre 
le Français, 3 lessen op donder-
dagmiddag vanaf 22 mei.
De talencursussen worden ge-
geven bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Opge-
geven of meer informatie? Belt 
u op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 of 
kijk op www.casca.nl. 

Albert Cuypmarkt

Heemstede - Op dinsdagavond 
13 mei organiseert TravelXL van 
Limburg in samenwerking met 
MSC Cruises in Heemstede een 
presentatieavond over cruisen. 
Deze avond vindt plaats bij res-
taurant Grut & Groot, Raadhuis-
straat 62, Heemstede. De aan-
vang is 19.15 uur, u bent welkom 
vanaf 19.00 uur. 

Er zal onder andere een audiovi-
suele voorstelling worden gege-
ven en er  wordt veel verteld over 
de vele mogelijkheden aan be-
stemmingen en schepen. Uiter-
aard zal er ook gelegenheid zijn 
voor het stellen van vragen. Crui-
sen mag zich verheugen in een 
toenemende populariteit. Het is 
dan ook een bijzonder aangena-
me en comfortabele manier van 
reizen. Cruciaal daarbij is wel de 
keuze van het juiste schip! Crui-
sen is allang niet meer voorbe-

houden aan snioren. Er zijn te-
genwoordig vele rederijen en 
schepen waarop jong en oud 
zich uitstekend kunnen verma-
ken. 
Ook kinderen zijn op vele sche-
pen meer dan welkom! Bij crui-
sen is de reis de bestemming. In 
een varend sterren hotel wordt u 
naar de mooiste bestemmingen 
gebracht. Het varen vindt veel-
al ’s nachts plaats zodat u elke 
keer op een andere plek wak-
ker wordt! De presentatie is gra-
tis. U kunt zich inschrijven door 
een e-mail te sturen naar heem-
stede@travelxl.nl o.v.v. informa-
tieavond MSC Cruises, met uw 
naam, adres en telefoonnummer 
en het aantal personen waarmee 
u de informatieavond wilt bij-
wonen. U kunt ook bellen naar 
023-5280155. In verband met de 
planning bij voorkeur aanmelden 
vóór 6 mei.

Cruiseavond met 
TravelXL van Limburg

Haarlem - Nicole van Olderen 
organiseert met veel plezier de 
spirituele beurs in Haarlem. ,,De 
locatie geeft het gevoel van een 
supergrote huiskamer en er is 
ook een aparte healing en mas-
sagezaal’’, Aldus Van Olderen. 
,,Op zondag zijn er twee gratis 
activiteiten zodat je ook een me-
ditatie en een lezing kunt volgen. 
Deze zijn bij de toegangsprijs 
van 6 euro inbegrepen.’’ De vol-
gende beurs vindt plaats op za-
terdag 3 en zondag 4 mei.

Het selecteren van het team 
wordt door Nicole met veel zorg-
vuldigheid uitgevoerd. Daardoor 
is de sfeer en de energie van de-

ze beurs zeer ontspannen! Veel 
bezoekers blijven langer dan ge-
pland gewoon “omdat het goed 
voelt”. Je kunt op deze beurs te-
recht voor jouw algehele welzijn.
Toegang voor één dag 6 euro, 
twee dagen 9 euro. Consulten 
maximal  10 euro. Parkeren op 
zaterdag kan gratis op het par-
keerveld van Albert Heijn op de 
Westergracht 72, in Haarlem is 
parkeren op zondag gratis.
Zie ook www.nickysplace.nl of 
bel 06-41041509 (Nicole van Ol-
deren). Graag tot ziens In het 
steunpunt voor ouderen aan de 
van Oosten de Bruynstraat 60 
in Haarlem (hoek Westergracht, 
achter de Bavo Basiliek).

15 jaar spirituele beurs 
in Haarlem
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Heemstede - Vanuit een hoekje van het 
Raadhuisplein dansten ze richting burge-
meester en wethouders bij de aubade. Als 
de koning jarig is dan dans je. Zeker als 
het Klijn Örkest zo lekker speelt. De meid-
jes in oranje stalen de harten van de om-
standers. Burgemeester Marianne Heere-
mans stond even stil bij het eerste jaar van 
het koningschap van Willem Alexander. 
Even wennen aan `Koningsdag` na meer 
dan een eeuw Koninginnendag. Ze noem-
de enkele hoogtepunten en wapenfeiten: 
de Olympische winterspelen met onge-
kend veel Nederlandse medaillewinnaars; 
met alle wereldleiders aan tafel gezeten in 
maart tijdens de nucleaire top; zijn wereld 
grondig verkend met heel veel werkbezoe-
ken, hij heeft ons alle vergissingen ‘konin-
gin’ in plaats van koning vergeven,  zo los 
is hij wel. En een speciale facebookpagi-
na, gemaakt door fans, met bijna 47.000 
likes. Niet alleen maar hoogtepunten. Het 
overlijden van zijn broer prins Friso was 
een groot persoonlijk verlies, voor de ko-
ning maar natuurlijk voor de hele Konink-
lijke familie, in het bijzonder voor zijn moe-
der. De kinderen dansten door. Gemeente-
secretaris Willem van den Berg, hij was ja-
ren de man achter de Stichting Nationa-
le Feestdag, gaf aan hoe hij 25 jaar gele-
den voor het eerst Koninginnedag vierde in 
Heemstede. Met een bezoek aan de bur-
gemeester thuis met oranjebitter. Hij leer-
de van ervaren wethouders hoe je dat bit-
tertje in de plantenbak kieperde en ge-
duldig wachtte op de witte wijn. Meestal 
stond er volgend jaar een andere plant. Dit 
jaar ligt de nadruk meer op de Vrijmarkt. 
Minder dominee, meer koopman! Met de 
verdiende centjes naar de barbecue op het 
Wilhelminaplein en genieten van de DJ`s, 
de Ambachtelijke en traditionele BBQ van 
Vreeburg en de drankjes van Kees Heger 
en zijn team van Happerij/Tapperij de 1ste 
Aanleg. De Heemgames, een kermis ver-
vangend feestje van Mike Doodeman van 
Plexat, was helemaal toppie bij de jeugd 
van 7 tot 17. In de Jan van Goyenstraat wer-
den de eerst zaken al vanaf zeven uur ge-
daan vanaf de kleedjes op de grond. Een 
leuk oranjesfeertje hing er de hele dag. 
Met oranje blijf je een hele dag vrolijk.  

Oude liedje 
Je mag het gerust oude liedjes noemen 
van Leny van Schaik, want ze blijven leuk 
om te zingen met elkaar. Een stuk tradi-
tie en nostalgie in alle toonaarden. “We 
maken er morgen een mooie verjaardag 
van. Dan is Tineke de Nooij jarig. De eer-
ste vrouwelijke diskjockey.” Daar ga je voor 
staan en zing je spontaan een “lang zal ze 
leven”. Leny van Schaik ziet kans om heel 
snel met 300 man een feestje te bouwen 
en dat weten de zangeressen en zangers 
heel goed. Zij vormen ad hoc een Heem-
steeds Oranje Projectkoor voor een uurtje 
zangplezier in de Oude Kerk. Met de optre-
dens van de grootste Supertramp tribute-
band Try Oud , Deejay Daniel , de dames en 
heren van Right as Rain kreeg het Wilhel-
minaplein zijn oude feestfunctie weer he-
lemaal terug. Met dak aan Kees Heger en 
zijn team van de 1ste Aanleg en de vele 
sponsoren die met hun Royale bijdragend 
er weer een Koninklijke dag van maakten.

Ton van den Brink  

KINDEREN MAKEN HUN EIGEN FEESTJE
Koningsdag met gouden randje
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Koningsdag met gouden randje
Foto's: Ton van den Brink



Plus-Wijzer
april 2014www.50pluswijzer.nl

AFSCHEID VAN
Buena Vista Social Club

PUZZEL DEZE WEEK MEE EN

WIN!!!Ter waarde van

€ 2099,-

Elektrische fi ets
- Versnellingen 
  Shimano Nexus 7
- Remmen 
  Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork 
  en zadelpen
- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*

EENNN

Elektrische fi etsElektrische fi etsElektrische fi etsElektrische fi etsElektrische fi etsElektrische fi ets

WIN!!!

CREMER SPEELT 
DE KERSENTUIN

Haal een tulp

in huis

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.heemsteder.nl/news_hs/news_hs_wk18_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/
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Heemstede - In navol-
ging van de succesvol-
le jeugdactiviteiten #H12 
en #H13 pakten de jon-
geren van Heemgames 
dit jaar uit met een knal-
lende dag tijdens de eer-
ste Koningsdag. In af-
wachting van de zon en 
honderden enthousiaste 
kinderen begon het Ko-
ningsspektakel om ne-
gen uur 's ochtends. Sur-
fen in Heemstede! In sa-
menwerking met Plexat 
was #K14 alweer de der-
de grote activiteit in an-
derhalf jaar voor de jon-
gerengroep van Heem-
games. De toeloop naar 
de Sportparklaan was 
dan ook massaal. Zo wa-
ren de eerste zeshonderd 
stempelkaarten om kans 
te maken op een prijs al 
binnen één uur vergeven, 
een megasucces dus. 
Unieke spel- en sporte-
lementen zoals een Ba-
se-Jump en een Surfsi-
mulator zorgde een unie-
ke ervaring. Want surfen 
was in Heemstede vóór 
26 april 2014 alleen nog 
maar mogelijk met een 
internetbrowser. 

DJ-Cursus
Vanaf twaalf uur wa-
ren de DJ-cursisten van 
Plexat aan de beurt. Ie-
der jaar organiseert DJ-
Jasper een te gekke DJ-
Cursus. Als afsluiting van 
deze cursus en als ultie-
me beproeving mocht de 
talenten zelf draaien voor 
een groot publiek. DJ-
Jasper was onder de in-
druk van het talent van 
de mini-DJ’s: “ Ik ben 
enorm trots om te zien 
dat de jongens al met zo-
veel zelfvertrouwen kun-
nen draaien.’’

Wilhelminaplein 
Nadat de vrijmarkt was 
afgelopen ging het feest 
geruisloos door op het 
Wilhelminaplein. Een 
Pannakooi, een luchtkas-
teel en een springkus-
sen zorgden ervoor dat 
de avond voor de mees-
te kinderen voorbij vloog. 
Op naar #K15!

Heemgames & Plexat: Jeugdactiviteiten 

KONINGSDAG MEGASUCCES! 
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Zaterdag 19 april was er Di-
plomazwemmen bij SportPla-
za Groenendaal De volgende 
kinderen hebben hun Zwem-
diploma gehaald:

Zwemdiploma  A;
Bente Adema, Maarten van 
Ammers, Pepijn Brok, Seb 
Burlage, Joey Pickee, Jason 
Constance, Tim van Eekelen, 
Yasmine Emmanuel, Kick Fle-
derus, Efia van Hengel, Iggy 
van den Heuvel, Lazlo Hoek, 
Aref Hosseyni, Ricardo Kor-
zelius, Tygo Krol, Timo van 
der Linden, Joris Lissenberg, 
Fabiënne Oolders, Joe Pickee, 
Timo Roos, Eveline Teunissen, 
Fleur Roord, Bryan van Veen, 
Julian van der Veen, Jaycee 
Verbunt, Aquene Vervoorn, 
Jelte van Vught, Danny van 
der Wal, Emily Wolsak.

Zwemdiploma B ;
Ilyas Aithassou, Zara Ashraf, 
Belle van Beusekom, Thor de 
Boer, Florine Bok, Floris Cool, 
Duncan Dol, Britt van der 
End, Hannah ter Haar, Pip-
pa Hes, Kyara Holthuis, Tewis 
Lesscher, Noah Mataheroe, 
Mathijs Meiland, Eef Neder-
lof, Quinten van Omme, Fiene 
Oosterom, Maribel Provost, 
Marine Provost, Fiene van 
Riet, Sophie Roest, Wessel 
Unit, Pepijn Slot, Nina Vasten-
houw, Taeke van der Vecht, 
Carlijne de Vogel, Mitch Veira, 
Rosa van der Wetering, Wes-
sel Willekes Macdonald.

Zwemdiploma C ;
Siem van Dalen, Roemer Dik-
staal, Lynn Heemskerk, Eva 
Kuypers, Justin Leuven, Ju-
lia van der Meer, Mick Okker, 
Auryn Ramer, Indy de Rijk, 
Charlotte Schravendijk.

Alle kinderen van 
Harte Gefeliciteerd!

Diploma-
zwemmen

Heemstede - Summer Camp 
2014 is een nieuw initiatief in de 
regio. Survivallen en outdoor-
sporten als papa en mama wer-
ken en ‘s avonds weer lekker 
in je eigen bed! ‘Blakend’, huis-
werkbegeleiding en bijles bedrijf, 
geleid door Rachel Gelgi, organi-
seert dit Summer Camp. De zo-
mervakantie staat voor de deur. 
Voor kinderen heerlijk, maar 
voor veel ouders vaak een pro-
bleem. Hoe gaan zij de opvang 
van de kinderen regelen? Im-
mers, zes weken vakantie is voor 
velen van hen geen reële optie. 
Rachel Gelgi, moeder van drie 
kinderen, kampt zelf al jaren met 
dit probleem. Vanuit haar be-
drijf Blakend vond ze de oplos-
sing. Summer Camp 2014. Hier 
kunnen kinderen (tussen 9 en 
13 jaar) elke dag sportief aan de 
slag en dat is nog gezond ook. Er 
zijn veel buitenactiviteiten zoals 
zeilen, survivallen, tegen elkaar 
strijden in een zeskamp, polder 
sporten en golfsurfen, maar ook 
trampoline springen en freerun-
nen. Het kamp wordt georga-
niseerd in de eerste en laatste 
twee weken van de zomervakan-
tie. Rachel: “Juist voor die randen 
van de vakantie wordt voor kin-
deren opvang gevraagd. En als 
ze dan de hele dag lekker buiten 
bezig zijn, is dat een fijn idee. Ze 

slapen lekker thuis, dus ook voor 
kinderen met heimwee, of ou-
ders die hun kroost niet een hele 
week willen missen, is dit kamp 
uitermate geschikt. Er zijn trou-
wens ook aanmeldingen binnen-
gekomen van ouders die hun 
kind inschrijven, omdat het pro-
gramma zo leuk is.”

Voordeel
Rachel: “Het voordeel van dit 
kamp bijvoorbeeld boven een 
zeilkamp in Friesland is dat 
veel ouders er weinig voor voe-
len hun kind een week te mis-
sen. Bovendien zijn die kampen 
meestal supervermoeiend, om-
dat er van slapen weinig komt.”
 
Betaalbaar
Rachel: “Een week kamp kost 
ongeveer 400 euro (voor juiste 
tarieven zie onze website www.
blakend.nl, maar daar doen we 
ook wat voor. De kinderen wor-
den verwacht om 8.00 uur ‘s 
ochtends in het clubhuis van 
RCH. Ontbijten doen ze bij ons. 
Ze maken zelf hun lunchpakket 
voor tussen de middag. En uiter-
aard is s’avonds mee-eten geen 
punt. Uw kind is dus van 8.00 
uur’s ochtends tot 18.00 uur ‘s 
avonds uit huis, inclusief maaltij-
den en tussendoortjes. En dat 5 
dagen lang!”

Elke dag sporttief aan de slag 
Nieuw: Summer Camp

Coole vrijetijdsbesteding
Longboard proeflessen
Tuday Sports geslaagd
Heemstede - Zaterdag 19 april 
werden de eerste proeflessen 
longboarden georganiseerd bij 
Tuday Sports Heemstede. Een 
tiental beginners en licht gevor-
derden (kinderen en volwasse-
nen) vertoonden hun kunsten 
op het longboard rondom Ha-
geveld. Zoiets nieuws is altijd 
spannend. De deelnemers ma-
ken op een veilige manier kennis 
met deze nieuwe trendy sport en 
coole vrijetijdbesteding. Long-
boarden is momenteel zeer po-
pulair en voor een grote doel-
groep geschikt. Longboards zijn 
veel stabieler en comfortabeler 
dan skateboards en deze sport 
ligt dicht bij het snowboarden en 
golfsurfen. Je kunt erop cruisen 
maar ook freestylen en freeriden 
is mogelijk. Wil je ook eens pro-
beren? Het is super leuk om te 
doen in de zomermaanden.

Meedoen?
Vanaf 3 mei kun je deelnemen 
aan de groepsles ‘beginners’ 
vanaf 6 jaar en een groep ge-
vorderden. Er zullen regelmatig 
proeflessen worden georgani-
seerd (ook ‘s avonds) om op ie-
der moment deel te kunnen ne-
men en eventueel in te stromen 
bij een groep. Ook in de avonden 
worden straks groepen inge-
deeld. Wilt u snel uw eigen tour 
op het longboard maken, boek 
dan een privéles. Een uur lang 1 
op 1 les en je rijdt al snel je eer-
ste longboard tour.

Meer informatie over de lessen, 
groepen en kosten vind u op de 
website www.tudaysports.nl. U 
kunt ook bellen: 06-3901 3070.
Tuday Sports, Nijverheidsweg 17, 
2102 LJ Heemstede, mail:  info@
tudaysports.nl

Heemstede - Maandag 28 april 
werden door meester Martin van 
Kenamju in Heemstede de eer-
ste Heemsteedse judokampioen-
schappen georganiseerd. Met 
meer dan 50 jonge judoka’s, on-
derverdeeld in 8 poules beloofde 
het een leuke middag te worden 
in Sporthal Groenendaal. Van-
af 15.00 uur werden de judoka’s 
ontvangen, waarna ze een korte 
uitleg en demo kregen over de 
spelregels van vandaag. 
De judoka’s werden vervolgens 
op leeftijd en gewicht bij elkaar 
ingedeeld in een poule. Zo wer-
den alle 6 jarigen tot 21 kg in 
een poule ingedeeld, de 6 jari-
gen tot 24 kg bij elkaar, tot pou-
le 8 waar de 9 en 10 jarigen op 
gewicht waren ingedeeld. De-
ze leerzame en leuke judomid-
dag leverde de volgende Heem-
steedse kampioenen op. Te star-
ten van jong (en licht) naar wat 
ouder en zwaarder:
Poule 1) 1: Mathijs van den Reek, 
2: Sergio Geeven, 3: Lieke Wild-
schut 
Poule 2) 1: Julie Horstmeijer, 2: 
Katie de Groot, 3: Jasmijn Broer
Poule 3) 1: Sammy Herz, 2: Gijs 
Wildschut, 3: Sophie Rendorp
Poule 4) 1: Roos Bijman, 2: Pele 
Driessen, 3: Maurits Vingerling
Poule 5) 1: Pepijn Hulsbosch, 2: 
Jona Ommering, 3: Boris van der 
Mark

Poule 6) 1: David Kamps, 2: Die-
derik Stigter, 3: Hugo de Lange
Poule 7) 1: Mees Broer, 2: Colin 
Krukkert, 3: Wessel Hogenbirk
Poule 8) 1: Dion Smit, 2: Justin de 
Hart, 3: Sam van Biezen
De aanmoedigingsprijs, een 
mooie zilveren beker werd door 
meester Martin uitgereikt aan 
Lieke Wildschut! Zij ging dus 
met twee prijzen naar huis. Al-
le deelnemers kregen als her-
denking nog een mooi geper-
sonaliseerd bewijs van deelna-
me mee naar huis! Ook zin in 
judo gekregen? Kom op maan-
dag- of dinsdagmiddag gerust 
eens kijken in sporthal Groenen-
daal aan de Sportparklaan. Ju-
do pret vanaf 4 jaar! De kinderen 
jonger dan 6 jaar kunnen helaas 
nog niet meedoen aan het toer-
nooi, maar wellicht zijn ze bij de 
volgende editie van het toernooi 
wel oud genoeg voor een leuk 
partijtje judo.

1e Heemsteedse judokampioen-
schappen erg succesvol

Heemstede - Na een bloed-
stollende wedstrijd tegen KHFC, 
pakten de meiden van HBC MB1 
op 24 april wederom de kampi-
oenstitel. De derby werd op ver-
zoek van KHFC verplaatst naar 
eerdere datum vanwege de af-
wezigheid van enkele toonaan-
gevende speelsters op die da-
tum. HBC had aan een 1 punt 
genoeg om kampioen te wor-
den. Vanaf aanvang was het KH-
FC die fel op de bal zat en het 
spel bepaalde. Na enige tijd was 
het HBC die de eerste aanvallen 
uitvoerde op het goal van KHFC. 
Het was dat beide keepers van 
de teams in grote vorm verkeer-
den waardoor de stand lang 0-0 

bleef. Helaas kwam er per onge-
luk de bal tegen een arm van een 
HBC-speelster in het strafschop-
gebied, waardoor de scheids-
rechter besloot een penalty te 
geven aan KHFC. In eerste in-
stantie stopte Ellis, de keepster 
van HBC de penalty. Maar een 
toegesnelde speelster van KHFC 
wist alsnog de bal in de goal te 
koppen waardoor het vlak voor 
de rust 1-0 werd.
Na de rust raakte KHFC bij aan-
vang van de tweede helft enigs-
zins het spoor bijster. Mooie en 
snelle aanvallen volgden elkaar 
op van HBC. De keepster van 
KHFC hield lang stand, tot 5 mi-
nuten voor tijd. Een vlot lopende 

HBC-meiden zijn
wederom kampioen!

combinatie op het middenveld 
zorgde ervoor dat HBC-speelster 
Marlijn vernietigend uithaalde en 
de bal van ver buiten het straf-
schopgebied in het KHFC goal 
schoot. De stand was nu 1-1 en 
er volgde nog 5 spannende mi-
nuten. KHFC probeerde alsnog 
met man en macht de winnende 
treffer te scoren maar de stand 
bleef op 1-1. Na het laatste fluit-
signaal van de scheidsrechter 
kon het HBC-feest beginnen. De 
speelsters van HBC vlogen el-
kaar in de armen en enige tra-
nen vloeiden van blijdschap. 
Voor komend seizoen is HBC 
nog op zoek naar nog meer 
meisjes die graag willen voet-
ballen bij deze leuke en gezelli-
ge club. Afgelopen weken is een 
samenwerkingsovereenkomst  
afgesloten voor komende sei-
zoenen met de professionele da-
mestak van TELSTAR.
Een supporter



Donderdag 1 mei
‘Ik huil mijn vaders 
tranen’. Twee persoonlijke 
verhalen van vrouwen uit 
de naoorlogse generatie die 
dagelijks worstelen met de 
oorlog. Om 20.15 uur in de 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 
Heemstede. Toegang gratis. 
Ds. Mak leidt de avond 
in en het gesprek met de 
aanwezigen na afl oop. De 
avond wordt georganiseerd 
door Protestantse Kerk 
Heemstede.

Vrijdag 2 mei
Presentatie nieuw 
programma 2014-2015 
Heemsteedse Kunstkring, 
van 20.00 tot 22.00 uur in de 
raadzaal van gemeentehuis. 
Gast is regisseur en acteur 
Maarten Wansink. Vijf 
directeuren theaters lichten 
hun programma wervelend 
toe, waaronder 75 jaar 
jubilerend Velzen theater.

Woensdag 7 mei
Lezing schrijfster Joke 
Linders in kader van 
moederdag bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Aanvang: 10.30 
uur. Toegang vrij.

Zaterdag 10 mei
Tuinmarkt voor de moes- 
en siertuinliefhebber 
op het complex aan 
de Manpadslaan 6a, 
Heemstede. Van 11-16 uur. 
Toegang gratis, advies om niet 
met de auto maar per fi ets te 
komen. Voor meer informatie 
kijkt u op: vereniging: 
www.volkstuinvereniging-
groenendaal.nl

Zaterdag 10 mei 
en zondag 11 mei
Letterlievende Vereniging 
J.J. Cremer speelt De 
Kersentuin van Anton 
Tsjechov. Op twee data in 
de Luifel, Herenweg 96. In 
Overveen: Orangerie Elswout, 
Elswoutslaan 22, zondag 
18 mei 2014 aanvang 20.15 
uur. In Santpoort-Noord: 
Landgoed Duin & Kruidberg, 
Duin- en Kruidbergerweg 60, 

zondag 25 mei 2014 aanvang 
13.30 uur (matinee). Optie: 
High Tea (22,50) in Brasserie 
DenK na afl oop (10% korting 
indien wordt gereserveerd)
Toegangsprijs bedraagt 15,- 
euro per persoon. Reserveren: 
06-26192844 (Ad Moone), 
info@jjcremer.nl, of via 
jjcremer.nl.

Zondag 11 mei
Jazz in Zandvoort met 
saxofonist Ferdinand Povel, 
John Engels op drums, 
Rob Bavel op piano en Eric 
Timmermans op contrabas. 
Zondag 11 mei, Theater De 
Krocht, Grote Krocht 41 in 
Zandvoort. Aanvang: 14.30 
uur. Entree 15 euro. Voor 
12,50 euro extra, inclusief 
maaltijd. Reserveren via 
info@jazzinzandvoort.nl, 
telefonisch op 023 5310631, 
via www.jazzinzandvoort.nl 
of via www.facebook.com.
jazzinzandvoort.

Vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei
Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘het geheugen van 
water’ in Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Kaarten reserveren: 
06-17587319 of www.
toneelgroepperspektief. De 
aanvangstijden zijn op beide 
avonden om 20.00 uur.

Maandag 12 mei
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Mixed media, 
in niveau gelaagde texteer, 
intuïtieve impressies en 
veelkleurige abstracte 
formaten.

Zaterdag 17 mei
Open dag bij Paswerk 
van 10.00-15.00 uur in 
het bedrijfscomplex in 
Cruquius-Oost. Neem een 
kijkje bij de afdelingen Groen, 
Verpakken, Grafi sch, Bestek, 
Wielwerk en Assemblage. 
Er wordt voor verschillende 
opdrachtgevers werk 
in Cruquius uitgevoerd. 
Kosteloos toegankelijk. Met 
doorlopende demonstraties 
en presentaties op 
diverse bedrijfsafdelingen, 
kinderactiviteiten 
(ansichtkaarten kleuren, 
springkussen en schminken) 
en een Vintage Modeshow. 
Spieringweg 835, Cruquius. 
Info: www.paswerk.nl.

AgendA
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Nieuw theaterprogramma gooit hoge ogen

De Luifel: “De charme 
van een klein theater”
Heemstede – En volle bak afge-
lopen zondag in theater de Luifel, 
dat traditiegetrouw de jaarlijk-
se vriendenspecial presenteer-
de. ‘Vrienden van de Luifel’ dra-
gen het theater een warm hart 
toe door het theater fi nancieel 
te ondersteunen. Als dank hier-
voor werden de Vrienden in het 
zonnetje gezet en op 3 prachtige 
previewacts getrakteerd.

“Het is de charme van een klein 
theater als de Luifel, waar in het 
nieuwe seizoen weer grootse 
theateracts hun opwachting ma-
ken. Met dank aan programmeur 
Adriaan Bruin, die weer een 
overtreffend programma heeft 
samengesteld”, leidde voorzitter 
Daniela Dorhout Mees de mid-
dag in. Cöordinator Leo Koot  gaf 
vervolgens uitleg over het nieuw 
ingevoerde verkoopsysteem the-
aterkaarten, met voorrang voor 

Vrienden. “Het oude verkoopsy-
steem, waarbij het bedrag voor 
de kaarten werd afgeschre-
ven via een machtiging, kan niet 
meer worden gehandhaafd van-
wege de nieuwe Europese regel-
geving”, legt hij uit. Programmeur 
Adriaan Bruin brengt de middag 
op smaak door het programma 
van de Vriendenspecial aan te 
kondigen en licht een tipje van 
de sluier op van het nieuwe the-
aterseizoen. Namen als Youp van 
’t Hek en Brigitte Kaandorp die 
in het nieuwe seizoen hun op-
wachting maken. Gewoon om-
dat ze de Luifel een fi jn theater 
vinden.  Maar ook bekenden als 
Fred Delfgauw, Angela Groot-
huizen, Speelman en  Speelman 
en Leoni Jansen en Eric Vaarzon 
Morel. En natuurlijk muzikant, 
documentairemaker en rasver-
teller Mondo Leone, die het spits 
afbijt in deze Vriendenspecial. 

Met een spannend verhaal over 
een zoektocht naar de verborgen 
Duitse oorlogsgoudstaven waar-
van de aanwijzingen zijn geco-
deerd in een bladmuziekstuk. 
Het publiek luistert geboeid en 
hangt aan zijn lippen. De ont-
knoping bewaart Mondo Leone 
echter voor 9 januari, de avond 
van zijn voorstelling in de Lui-
fel. Daarna het jonge en veelbe-
lovende cabarettalent René van 
Meurs. Rap van de tongriem ge-
sneden met een act vol zelfspot 
krijgt hij de lachers makkelijk 
op zijn hand. Het publiek geniet 
zichtbaar. Na de pauze, waarin 
sushi en prosecco werden ge-
serveerd, een muzikaal spekta-
kel door het duo Miss Molly & 
Me.  Miss Molly & Me bestaat 
uit zangeres Marlijn Weerden-
burg en singer/songwriter Hel-
ge Slikker. Met prachtige en ont-
roerende liedjes, zoals het be-
kende nummer ‘St-Tropez’ dat 
ze in samenwerking maakte met 
de glossy Linda, weet het duo 
de juiste snaar in de zaal te ra-
ken. Het loont voor iedereen om 
Vriend van de Luifel te worden. 
Vrienden krijgen altijd als eerste 
de gelegenheid om kaarten te 
bestellen voor het nieuwe thea-
terseizoen en genieten voorrang. 
En dan krijg je ook zo’n prachti-
ge Vriendenspecial voorgescho-
teld. Meer weten over Vriend 
worden van theater de Luifel of 
het nieuwe programma van het 
komende theaterseizoen bekij-
ken? Kijk dan op de vernieuw-
de website van Podia Heemste-
de: www.podiaheemstede.nl of 
bel  tel.nr. 023-548 38 28, optie 1 
(maandag t/m vrijdag 9-12 uur).

Bart Jonker
(Fotografi e: Bart Jonker 
Productions © 2014)

Regio - Op zondag 11 mei vindt 
het laatste concert van dit sei-
zoen van Jazz in Zandvoort in 
theater De Krocht plaats. Nie-
mand minder dan de befaamde 
tenorsaxofonist Ferdinand Povel 
sluit het seizoen af. Slagwerker 
John Engels vormen met pianist 
Rob van Bavel en bassist Eric 
Timmermans het begeleidende 
trio. Ferdinand  Povel geldt al de-
cennialang als één van de bes-
te saxofonisten: conservatorium-
studenten over de gehele wereld 

komen naar Amsterdam om van 
hem les te kunnen krijgen. Met 
een fenomenaal improvisatiever-
mogen kent hij de jazztraditie als 
geen ander. Van oorsprong komt 
Ferdinand uit Haarlem. In 1964 
won hij met de Haarlemse pia-
nist Martin Haak het Loosdrecht 
Jazzconcours. Zijn uitzonderlijke 
muzikaliteit bracht hem al snel 
tot de Nederlandse jazztop. In de 
jaren ‘60 en ‘70 speelde hij veel 
in Amerika met de big band van 
Maynard Ferguson en in Duits-

Saxofonist Ferdinand Povel 
sluit Jazz in Zandvoort af

land met het orkest van Peter 
Herbolzheimer. In 2011 ontving 
hij de Boy Edgar Prijs. Theater de 
Krocht aan de Grote Krocht 41 in 
Zandvoort biedt plaats aan maxi-
maal 200 personen en beschikt 
over een vleugel en een gewel-
dige akoestiek. Aanvang: 14.30 
uur. De toegang tot de concer-
ten bedraagt 15 euro. Voor 12,50 
extra kunt u na afl oop genie-
ten van een maaltijd bereid door 
theaterbeheerder Theo Smit. Re-
serveren is hiervoor noodzake-
lijk en kan per e-mail op info@
jazzinzandvoort.nl, telefonisch 
op 023 5310631, via www.jaz-
zinzandvoort.nl of via www.face-
book.com.jazzinzandvoort.

Heemstede - Op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei kunt u het ver-
haal ‘Het geheugen van water’ 
van Shelagh Stephenson bij-
wonen. Toneelgroep Perspek-
tief brengt het stuk en de regie 
is in handen van Henk Paulus-
ma. De spelers zijn Gé Baay, Boy 

van der Erf, Joan Dirksen, Mie-
neke Sterel, Ria Philippo en An-
gela Schotman.
In dit verhaal over drie zussen ligt 
de focus op hoe de zussen om-
gaan met de dood van hun moe-
der. Ze hebben alle drie verschil-
lende herinneringen aan dezelf-

Toneelgroep Perspektief speelt:
Het geheugen van water

de gebeurtenissen. Geheugen is 
een overkoepelend thema in dit 
stuk, niet centraal maar altijd op 
de achtergrond aanwezig. Door-
dat de zussen weer een keer 
echt tijd voor elkaar hebben, ko-
men er veel verborgen leugens 
en zelfbedrog naar boven. Loca-
tie: Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaarten reser-
veren: 06-17587319 of www.to-
neelgroepperspektief. De aan-
vangstijden zijn op beide avon-
den om 20.00 uur.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
-  Extra inzamelcontainer 
 gebruikt textiel in Heemstede
- Identificatieplicht bij stemmen
- Commissievergaderingen

4 mei - dodenherdenking
Op zondag 4 mei vindt bij het monument op 
de Vrijheidsdreef de jaarlijkse dodenherdenking 
plaats. De burgemeester nodigt de inwoners van 
Heemstede uit met gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arriveert kort voor 20.00 
uur bij het monument aan de Vrijheidsdreef. De 
gastspreker is dit jaar mevrouw Marlies Veldhuijzen 
van Zanten, staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport in het kabinet Rutte I. Zij is 
specialist ouderengeneeskunde en heeft in de 
zorg gewerkt als arts, manager, pleitbezorger en 
docent aan de Vrije Universiteit. Ook is zij bestuurslid 
van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen.
Op maandag 5 mei wordt circa 9.30 uur bij het 
raadhuis het bevrijdingsvuur ontstoken. Hardlopers 

Lintjesregen 2014 
Zeven Heemstedenaren kregen afgelopen vrijdag 
een Koninklijke Onderscheiding. Op de foto van 
links naar rechts: mevrouw Emilie Bouwman, 
mevrouw Beate Garrone, de heer Piet Scheele, 

mevrouw Els Scheele, burgemeester Marianne 
Heeremans, de heer Paul Winters, de heer Gerbrand 
Janssen en de heer Peter Janssen.

brengen dit vuur in een estafetteloop in de nacht 
van 4 op 5 mei van Wageningen naar Heemstede. 
Zij worden rond half tien ’s ochtends verwacht. U 
wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
ontvangst op het Raadhuisplein. 
Kijk voor het volledige programma op 
www.heemstede.nl. 

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

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 mei 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
2 mei 

 In verband met asfalteringswerkzaamheden 
op maandag 5 mei en dinsdag 6 mei 2014 is 
de Leidsevaartweg tussen Zandvoortselaan 
en Amstelbrug afgesloten voor autoverkeer. 

Omleidingsroutes staan met borden aangegeven. 
(Snor)fietsers kunnen gewoon gebruik blijven 
maken van het fietspad langs de Leidsevaartweg.

Leidsevaartweg tussen Zandvoortselaan 
en Amstelbrug afgesloten op 5 en 6 mei



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van 1 

Leylandii wabonummer 11377, ontvangen 15 april 
2014. Reguliere procedure

- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van een 
container wabonummer 11392, ontvangen 15 
april 2014. Reguliere procedure

- Leidsevaartweg 125 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
11416, ontvangen 14 april 2014. Reguliere 
procedure

- Binnenweg 96A het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 11457, ontvangen 17 april 2014. 
Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning
Schouwbroekerstraat 15 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 10860, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10757, verzonden 
25 april 2014. Reguliere procedure

- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van 
lichtreclame wabonummer 10151, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure 

- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het 
winkelpand wabonummer 10008, verzonden 25 
april 2014. Reguliere procedure

- Raadhuisstraat 67 het wijzigen van een gevel 
wabonummer 10316, verzonden 25 april 2014. 

Reguliere procedure
- Glipperweg 9 het graven van een leidingsleuf 

ivm vervangen nutsvoorzieningen en aanleggen 
afvoer hemelwater wabonummer 11254, 
verzonden 25 april 2014. Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak wabonummer 10793, 
ontvangen 16 maart 2014. Reguliere procedure. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Zeilboot Svenna Glipper Zandvaart
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
zeilboot aangetroffen in de Glipper Zandvaart ter 
hoogte van Patrijzenlaan 3. 

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 

Verordening openbaar water Heemstede).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt 
tot en met 7 mei 2014 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel 
een ligplaats in te nemen met waar dit na een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Indien de 

eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Sinds 1 april 2014 zamelt Stichting Humana gebruikt 
textiel in in de gemeente Heemstede. Hiervoor zijn 
inzamelcontainers geplaatst op 4 locaties:
- Parkeerplaats Roemer Visscherplein
- Parkeerplaats bij Bibliotheek Eikenlaan
- Parkeerplaats zwembad Sportparklaan

- Milieustraat Meerlanden
Begin mei 2014 start een proef om de inzameling 
van gebruikt textiel op wijkniveau makkelijker te 
maken. In de Rivierenwijk wordt een bovengrondse 
verzamelcontainer voor gebruikt textiel geplaatst 
op de parkeerplaats aan de Amstellaan. Dit is een 

locatie waar ook al ondergrondse containers voor 
glas en papier aanwezig zijn. De bovengrondse 
container blijft uiterlijk tot en met 2015 aanwezig. 
Wanneer blijkt de inzamelresultaten succesvol 
zijn, komt op dezelfde locatie een definitieve 
ondergrondse container.

Identificatieplicht bij stemmen
Op 22 mei 2014 worden de leden van het 
Europees Parlement gekozen. U kunt met uw 
stempas stemmen in elk willekeurig stembureau in 
Heemstede. Denkt u er daarbij aan om zowel uw 
stempas als uw identiteitsbewijs mee te nemen? 
Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar 
verlopen zijn (geldig tot 21 mei 2009 of later).

Stemt u voor iemand anders of 
iemand anders voor u?
Ook als u iemand via uw stempas machtigt om voor 

u te stemmen, moet de gemachtigde (een kopie 
van) uw identiteitsbewijs meenemen. Zonder uw 
(kopie) identiteitsbewijs mag de gemachtigde uw 
stem niet uitbrengen en gaat uw stem verloren. Ook 
hierbij geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal vijf 
jaar verlopen mag zijn (geldig tot 21 mei 2009 of 
later).

Kijk voor alle informatie rondom de verkiezing 
Europees Parlement op www.heemstede.nl bij 
Politiek en Organisatie, Verkiezingen 2014.

Extra inzamelcontainer gebruikt textiel in Heemstede

Raadsbesluiten 24 april 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
Anterieure exploitatieovereenkomst 
Havendreef
Terug naar College voor heronderhandeling.
Geheimhouding op twee bijlagen te bekrachtigen.

Motie D66 PvdA GL en HBB inzake 
Overeenkomst en Woontoren Havendreef
De motie is aangenomen met 14 stemmen voor en 
7 stemmen tegen. 
Voor: HBB, D66, GL, PvdA. Tegen: VVD, CDA

Wijziging borgstelling lening College Hageveld
unaniem

Basisregistratie Grootschalige Topografie 
opbouw en implementatie
unaniem

Benoeming wethouders
De raad heeft dhr R.M.F. Ates, dhr P.H. van de 
Stadt en mw C.D.M. Kuiper-Kuijpers benoemd als 
wethouder.

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging 
raadsleden
Dhr G.J. Brinck (HBB) en mw J.C. Brouwers-
Oosterbaan zijn beëdigd als raadslid

Benoemingen in raadscommissies
unaniem

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
24 april 2014
De afdoening van de ingekomen stukken is 
unaniem vastgesteld.



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

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 
onderstaande data om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving dinsdag 13 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 13 mei 

2014
- Spreekrecht burgers
- Beleidskadernota Participatiewet 2015 (A-stuk)
- Hulp bij het huishouden 2015 (Wmo) (B-stuk)
- Leerlingenprognose en ruimtebehoefte 

onderwijs 2014 (C-stuk ovv de PvdA en D66)
- Beleidsregel Peuters+ (C-stuk ovv D66)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 14 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 14 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Jaarrekening 2013 gemeente Heemstede (A-stuk)
- Jaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK) (A-stuk)
- Begroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland 

(VRK) (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 15 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 15 mei 2014
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 4 woningen Glipperweg 
33-39 (A-stuk)

- Ontwerpomgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade 4 woningen 
in bestaand gebouw Glipperweg 33-39 (B-stuk)

- Renovatie openbare verlichting 2014 (B-stuk)
- Omgevingsvergunning Wabo-scouting 

Wandelbos Groenendaal (Groenendaal 6) (C-stuk 
o.v.v. VVD)

- Voortgang advies begeleidingsgroep 
Manpadslaangebied

- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Fietsen Provinciënlaan en Overijssellaan
De buitengewone opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn:
- een groene fiets met rood spatbord en 

blauw voorwiel aan de Provinciënlaan aan de 
achterzijde van de flat Blauwvink, met 2 lege 
banden. Tevens ontbreekt het zadel;

- een zwarte Delta Nostalgie fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens ontbreekt 
het zadel en de kettingkast;

- een blauwe On the road fiets aan de 
Provinciënlaan aan de achterzijde van de flat 
Blauwvink, met 2 lege banden. Tevens is de 

ketting er af;
- een zwarte Om the road, zogenaamde, opoefiets 

aan de Provinciënlaan aan de achterzijde van de 
flat Blauwvink, met een platte achterband en een 
krom voorwiel;

- een zwarte, zogenaamde, opoefiets aan de 
Overijssellaan bij de flat Geelgors, met een platte 
voorband. Tevens is het zadel kapot.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en met 

7 mei 2014 de gelegenheid om hun fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat hun fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 
de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). 
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.
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