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Lintjes uitgereikt in Heemstede

Zes nieuwe leden in de 
Orde van Oranje Nassau
Heemstede – Een trouwerij, een 
bridgeonderonsje met lunch, een 
vergadering, allemaal smoesjes 
om iemand op vrijdag 24 april 
naar het Raadhuis te lokken. 
Liefst in hun zondagse pak. Bur-
gemeester Marianne Heeremans 
mocht zes burgers verwelkomen 
om een Koninklijke Onderschei-
ding te ontvangen. 

De heer Rut Assendelft, Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau, zet-
te en zet zich breed in voor de 
sportvereniging HBC. Voor HBC 
voetbal is hij actief als elftallei-
der, materiaalman en ‘wasman’ 
en hij zorgt dat de kantine be-

zet is. Verder was hij bijna 20 jaar 
voorzitter van de stichting Sport-
park HBC. Daarnaast zet hij zich 
in voor de stichting Nice to be 
nice for Gambia. Als mede-ei-
genaar van een groothandel in 
kappersbenodigdheden was hij 
tussen 1975 en 2002 een actie-
ve lokale middenstander.

De heer Alexander Dortland, 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau, heeft zich naast en na zijn 
carrière bij een bank ingezet als 
penningmeester bij verschillen-
de organisaties. Met name bij de 
stichting Kinderfonds van Dus-
seldorp, maar ook in het Colle-
ge van Kerkmeesters bij de pro-
testante gemeente in Heemste-
de en bij de stichting Vrienden 
van Kennemerpark. Als penning-
meester van de stichting Oude 
Kerk Heemstede zette hij zich in 
voor de restauratie en het onder-
houd van dit oudste monument 
van Heemstede.

De heer Rob Ingenhoest, Lid 
in de Orde van Oranje-Nas-
sau, zet zich al vele jaren actief 
in voor het onderhoud en be-
houd van molens. Hij is sinds 
1995 bestuurslid van de stich-

ting Molens Zuid-Kennemerland 
en houdt zich bezig met het be-
houd, onderhoud en draaiend 
houden van de zes molens die 
deze stichting beheert, waaron-
der molen de Adriaan in Haar-
lem en het molentje van Groe-
nendaal.

De heer Theo Klein, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau, was in 
de jaren ’60 een succesvolle ju-
doka in de categorie tot 63 kilo. 
Na een carrière bij de Volkskrant, 
waar hij o.a. actief was als poli-
tiek verslaggever, zich opwerkte 
tot hoofd van de nieuwsredac-
tie en mede vorm gaf aan de ver-
nieuwing van de Volkskrant, was 
hij actief als lokaal (politiek) ver-
slaggever bij radio De Branding 
in Heemstede en bij het Haar-
lems Dagblad. Ook was hij als 
vrijwilliger actief bij het museum 
De Cruquius.

Mevrouw Joke Ruitenberg-
Alphenaar, Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, was van 2007 
tot 2014 in Heemstede raads-
lid voor de PvdA. Daarnaast on-
dernam ze nog andere politie-
ke activiteiten, onder meer bij de 
Rooie Vrouwen afdeling Heem-

Vlnr: Theo Klein, Alexander Dortland, Joke Ruitenberg, burgemeester Marianne Heeremans, Rut Assendelft, 
René Wildeman en Rob Ingenhoest.

stede, was ze bestuurslid van de 
Vereniging voor Christelijk On-
derwijs, van de Stichting Comi-
té Bijzondere Hulp Zuid-Kenne-
merland en van de Vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal. Verder was ze actief binnen 
de Hervormde Gemeente Heem-
stede.

De heer René Wildeman, Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau, was 
tot zijn pensionering per 1 janu-
ari 2015 directeur van Hotel Am-
sterdam en restaurant De Roode 
Leeuw. Vanuit die functie heeft 
hij zich ingezet voor de stad Am-
sterdam, voor ondernemers, toe-
risten en andere bezoekers aan 
Amsterdam. Hij was o.a. voorzit-
ter van de ondernemersvereni-
ging Damrak, lid van het dage-
lijks bestuur van de Vereniging 
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Mevrouw Joke Ruitenberg- 
Alphenaar.

Amsterdam City, bestuurslid van 
de toenmalige plaatselijke VVV 
en bestuurder van Amsterdam 
Tourist Assistance, die zich in-
zet voor o.a. toeristen die besto-
len zijn of andere onaangename 
ervaringen hadden.

Na de plechtigheden poseer-
den alle gedecoreerden voor het 
Raadhuis, waarna familie en be-
kenden op hen in de Burgerzaal 
konden proosten met een fees-
telijk glaasje.
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1

Regio - Zondag 3 mei ds. 
J.C. Bos (Heemstede). Tref-
punt aan het Akonietenplein 
1, Bennebroek. Aanvang 10.00 
uur. Tevens Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Zondag 3 mei, Dienst in Pink-
sterkerk, Camplaan 18 Heem-
stede met ds. F.D. Meijnhardt, 
m.m.v. de cantorij. Aanvang 
10.00 uur. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 17 mei, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Drs. H. Klink 
(Ouddorp)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (2)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s, het 
Noord Hollands Archief, maar 
ook van particulieren, waarbij we 
dankbaar gebruik maken van in-
formatie van Jaap van Schagen 
en zijn rijk gedocumenteerde ar-
chief.

Aan de kant van het “Wapen van 
de Haarlemmermeer” ligt de on-
even kant van de Cloosterweg. 
De panden 1 en 3 zijn in de hui-
dige staat gebouwd begin ja-
ren 30. Op de toenfoto zien we 
een andere bebouwing. Voor zo-
ver na is te gaan heeft op num-
mer 1 een handelaar gezeten. J. 
Commissaris handelde in gras, 
hooi en stro. maar in een dag-
blad van oktober 1938 lezen we 
dat “wegens gebrek aan actief” 
de handel failliet is verklaard. 
Sinds 1995 heeft Jeroen van ’t 
Hof nummer 1a in gebruik voor 

meubelreparaties e.d. Op de nu-
foto van april 2015 van Harry Op-
heikens zien we de huidige situ-
atie vanuit dezelfde positie als 
de toenfoto. Op de achtergrond 
links de panden 1 en 3.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede
Zondag 3 mei, 10.00 uur per-
soonlijk geloof voor deze tijd
meerdere mensen zullen hun 
eigen geloofsverhaal vertellen.

www.rafael-nehemia.nl

Van Gilselaan toch op de schop
Heemstede - Een paar maan-
den terug liet verkeerswethou-
der Van de Stadt aan verontruste 
buurtbewoners weten dat de ver-
keerssituatie in de laan voorlopig 
niet zou worden aangepakt. De 
reden was dat eerst de bouw van 
de huizen opgang moest komen. 
Wel zegde hij toe enige tijdelij-
ke verbetering aan te brengen en 
kwam zo de bewoners iets tege-
moet. Tot enige verbazing wordt 
nu, een paar maanden later, hard 
gewerkt aan de weg. Wat blijkt, 
de huizenverkoop trekt aan. Drie 
van de zes geplande huizen 
zouden intussen zijn verkocht. 
Daarom gaat volgens afspraak 
de laan nu toch versneld op de 

schop. Nieuwe leidingen, vooral 
het riool, moeten de nieuwbouw-
wijk ontsluiten voor alle nuts-
voorzieningen. De kosten van de 
aanleg komen geheel voor reke-
ning van de projectontwikkelaar. 
De wethouder liet wel weten dat 
voorlopig het wegdek nog zal be-
staan uit betonnen klinkers. Door 
het vele bouwwerken zullen de 
duurdere defi nitieve klinkers te 
veel beschadigen. Het zal niet zo 
lang meer duren totdat het open 
stuk grond is omgetoverd tot een 
kleine woonwijk. De bewoners 
die klaagden over de onveilig-
heid worden nu op hun wenken 
bediend. 
Eric van Westerloo

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Heemstede – Willemijn heeft de fi ets gewonnen die bakker Jos 
van Van Vessem uit de Jan van Goyenstraat beschikbaar stelde 
in een leuke oranje actie. De uitreiking vond plaats op Konings-
dag om 11.00 uur in de winkel.

Winnaar wedstrijd
Van Vessem: Willemijn
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Koningsdag in code oranje
Heemstede – Het  mag best an-
ders, aldus burgemeester Ma-
rianne Heeremans bij de auba-
de op het Raadhuisplein op Ko-
ningsdag. Het toch onverwach-
te zonnetje mag blijven en Mar-
cel van Duivenbode mag niet 
weg, want die organiseert alles 
wat leuk is. Voorziet zelfs gede-
coreerden en publiek van jus d 
`orange. Omdat Dordrecht met 
de regionale functie dit jaar 
aan de beurt was om de ko-
ning te ontvangen, zal het nog 
wel even duren voordat Heem-
stede aan de beurt is, maar er 
mag wel dapper gedacht wor-
den aan een andere opzet. De 
burgemeester  begon zelf goed 
met een leuk nieuw oranje jasje. 
Voorzitter van de Stichting Na-
tionale feestdagen  Heemste-
de, Chris van der Plasse, gaf een 
klein overzicht van de mogelijk-
heden op het Wilhelminaplein, 
Jan van Goyenstraat en de Vrij-
markt op de Sportparklaan met 
de Heemgames voor de jeugd. 
De vlaggen werden gehesen 
door de padvinders en het Wil-
helmus, ingezet en ondersteund 

door  het Klijn Orkest van de 
Harmonie St. Michael klonk. De 
Livesteelband zorgde voor een 
sfeertje dat past bij code oran-
je. Leuk dat kleine meisjes dit di-
rect aangrijpen om een dans-
je uit te voeren. Later gaf Leny 
van Schaik haar zangfeestje, dit 
maal weer eens in het Raadhuis 
want de Oude Kerk wordt geres-
taureerd. Ook hier en grote ver-
andering met het optreden van 
gemeentesecretaris Willem van 
den Berg, die Zaltbommel de he-
mel in zong met zijn in vele ko-
ren gevormde stem.  Code oran-
je alom, op de Jan van Goyen-
straat waar menig kind een mini-
mumloon bij elkaar verkocht en 
vaders zorgzaam toekeken. De 
BBQ van Vreeburg Ambachtelijk 
& Culinair smaakte code rood en  
werd afgeblust met de drankjes 
van de Eerste Aanleg, waar Kees 
Heger weer gastheer was. Mu-
ziek van Magical History Tour, 
Deejay Daniel en Ruud Jansen-
band kreeg veel bijval. Heerlijk 
dat code oranje het zo lang vol-
hield.
Ton van den Brink 

Een van de bollen waarvan u 
van de zomer kan genieten is 
de Abessijnse gladiool. De Ne-
derlandse naam verwijst naar 
de plek van herkomst: Ethiopië 
(vroeger Abessinië).
Deze plant is een echte zomer-
topper. De elegante witte bloe-
men met mooi dieppaars hart 
hebben een lange bloei, en dat 
niet alleen;  ze verspreiden ook 
een heerlijke geur. Hierdoor zijn 
ze  uitermate geschikt om in pot-
ten te planten en op het terras 
te zetten zodat u optimaal van de 
geur kunt genieten.
Maar ze zijn ook goed toepas-
baar in de border. Zoek hier-
voor een mooi zonnig plekje in 

uw tuin, liefst een beetje be-
schut , want de gladiool houdt 
van warmte. 
De bol wordt tweemaal zo diep 
geplant als de bol hoog is. De 
Abessijnse gladiool moet dus 
ongeveer 10 cm diep de grond 
in. Plant ze in groepjes, 5 tot 10 
cm uitelkaar. Wanneer eind april/
mei de kans op nachtvorst is ver-
dwenen kunt u hiermee begin-
nen.
Om vele jaren te kunnen genie-
ten van deze topper laat u de 
stengels na de bloei staan om 
de bol voldoende voeding te la-
ten opslaan. Pas wanneer de-
ze rond eind oktober geel ver-
kleuren haalt u de bollen uit de 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’.
U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op 
het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een
tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.

grond en breekt u loof en sten-
gels op 10 cm af. Nu laat u ze on-
geveer een week drogen, om ze 
daarna droog en warm (18 gra-
den) te laten overwinteren, liefst 
in een pot met turf. Gewoon in 
de woonkamer ergens boven op 
een kast. Dit lijkt misschien veel 
werk maar u zult zien dat deze 
prachtige zomerbol dit meer dan 
waard is.
Wanneer u na het lezen van dit 
stukje nieuwsgierig bent gewor-
den naar de heerlijke geur en de 
mooie bloemen van deze Abes-
sijnse gladiool, en besluit deze 
te gaan aanschaffen, moet u nog 
een ding weten. De plant heeft 
nog twee namen: Acidanthera, 
maar ook Gladiolus callianthus 
‘Murielae’. Met deze kennis op 
zak is het alleen nog wachten op 
de zomer.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
Nu bollen planten en al 
deze zomer genieten! 

grond en breekt u loof en sten-

“Wie zaait, zal oogsten“
Heemstede - Op de Dag van 
de Aarde, afgelopen woensdag 
22 april, zaaide wethouder Pieter 
van de Stadt mee met de kinde-
ren in Kom in mijn Tuin (KIMT). 
Initiatiefneemster van KIMT, Mik 
van der Bor, haalde nog even aan 
dat de Dag van de Aarde sinds 
2009 wereldwijd gevierd wordt 
en werd ingevoerd door de Bo-
liviaanse president Evo Morales. 
Een dag waar herdacht wordt 
hoe belangrijk onze bodem, het 
milieu en de fl ora en fauna om 
ons heen zijn. “We verwaarlo-

zen onze bodem en hebben on-
ze les niet geleerd, we moeten 
zorgvuldiger hiermee omgaan”, 
aldus Mik. KIMT leert niet al-
leen hoe het zaaien en groeien in 
zijn werk gaat, maar laat tevens 
zien hoe belangrijk eerlijk en bi-
ologisch voedsel is en waar on-
gemanipuleerde zaden worden 
gebruikt. Zonder het gebruik van 
kunstmest of chemische bestrij-
dingsmiddelen. Dit is ook be-
langrijk voor de vlinder- en bijen-
stand. Imker Pim Lemmers was 
ook aanwezig. Daarnaast is voor 

het zaaien het tijdstip, het seizoen 
en de zon- en maanstand essen-
tieel.  Pieter van de Stadt ziet 
KIMT als een prachtig initiatief 
en onderdeel van het wandelbos 
Groenendaal waar kinderen zien 
hoe leuk het is om samen met 
je ouders of grootouders te tui-
nieren. Hij stipte aan dat de ge-
meente Heemstede ernaar streeft 
om voor het gemeentegroen lou-
ter alternatieve onkruidverdel-
gingsmiddelen te gebruiken, 
waar geen chemische bestand-
delen komen kijken. De gemeen-
te maakt jaarlijks een budget van 
8000 euro hiervoor vrij. 
Bart Jonker
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Oorlogsslachtoffers
in Heemstede

Jan Oom: na jeugdzonde, in 
het verzet, een lijdensweg 
tot zijn dood als bevrijding
Jan Oom is op 14 januari 1920 
in Heemstede geboren en was 
leerling van de Voorweg- en 
nieuwe Dreefschool. Zijn va-
der, Jan Oom sr., werkte als op-
zichter bij het gemeentelijk gas-
bedrijf en fungeerde tevens als 
brandmeester, met zijn gezin 
woonachtig op het adres Wil-
helminaplein 6. Na onderdeel te 
zijn geworden van Aziatisch res-
taurant Pandahof niet meer met 
een eigen voordeur. Telegraaf-
journalist Dick van den Hoorn, 
die destijds in Haarlem woon-
de, zat in de jaren voor de oor-
log met Jan Oom op een oplei-
dingsinstituut voor marconis-
ten (radiotelegrafi sten) van Ra-
dio Holland in Amsterdam. Daar-
na heeft hij niets meer van zijn 
vriend vernomen en na zijn pen-
sionering bij de krant is Van den 
Hoorn een onderzoek begonnen 
naar het wel maar voornamelijk 
wee van Jan Oom. Diens ouders 
hebben pas in 1949 met zeker-
heid vernomen dat hun zoon in 
1944 in concentratiekamp Ber-
gen-Belsen was overleden. In 
2001 kwam het boek ‘Uitge-
wist; hoe Jan Oom verdween in 
“Nacht und Nebel” uit, waarvan 
in 2002 een tweede, uitgebreide 
druk uitkwam. Omdat Jan Oom 
in de zomer van 1940 naar Mün-
chen was afgereisd voor een 
spoedopleiding in de radiotele-
grafi e bij een nieuw te vormen 
SS-eenheid, en zijn verdere le-
vensloop onbekend bleef, heeft 
men destijds zijn naam niet op-
genomen in het register van de 
oorlogsgravenstichting. Uit on-
derzoek van Van den Hoorn in 
archieven, ter plaatste en uit ge-
sprekken met personen die Jan 
Oom hebben meegemaakt, blijkt 

dat hij na het intermezzo in Bei-
eren, in het verzet is gegaan. In 
1941 werkte hij via Kees van Lent 
mee met broeder Jozef, een fa-
natiek radiozendamateur. In te-
genstelling tot de meeste andere 
leden van de opgerolde verzets-
groep, is hij toen niet gearres-
teerd. In september 1941 dook 
Jan Oom op in Parijs en tot zijn 
arrestatie in juni 1943 door de 
Duitse justitie heeft hij meege-
holpen aan een vluchtroute, een 
zogenaamde ‘escape line’ voor 
gevluchte joden, gestrande geal-
lieerde vliegers e.d. van Parijs via 
Perpignan en de Pyreneeën naar 
Spanje. Uit onderzoek is geble-
ken dat hotel Créa in de Rue Pi-
galle een broeinest van Hollands
verzet is geweest. De door de SD 
aangehouden Nederlanders zijn 
dankzij interventie van generaal 
Christiansen in 1943 weer vrij-
gelaten, echter met uitzonde-
ring van Jan Oom. Zoals hij ook 
al in Heemstede een ‘Einzelgän-
ger’ was, heeft Oom in Frankrijk 
voornamelijk op eigen gelegen-
heid geopereerd, ook al had hij 
incidenteel contacten met de or-
ganisatie ‘Dutch Paris’ onder lei-
ding van de in Frankrijk wonen-
de Nederlander Johan Hendrik, 
later Johan Weidner. Jan Oom 
werd na zijn arrestatie verhoord 
en heeft een half jaar vastge-
zeten voordat hij januari 1944 
naar het Wehrmacht gevange-
nenkamp, een ‘Durchgangsla-
ger’ bij Compiègne is overge-
bracht. Twee weken later is hij, 
gerubriceerd als ‘politiek gevan-
gene’, getransporteerd naar con-
centratiekamp Buchenwald bij 
Weimar in Thüringen. Nog geen 
maand later is Oom op transport 
gesteld naar het ondergrond-
se kamp Dora, waar vooral ge-
vangen genomen Russen on-

der dwang voor de Duitse oor-
logsindustrie o.a. aan de bouw 
van raketten werkten. Jan Oom 
liep hier in een omgeving van 
stof en gruis een longziekte op. 
Ongeschikt om te werken is hij 
27 maart 1944 voor dodentrans-
port naar Bergen-Belsen afge-
voerd, waar hij doodziek aan-
kwam, geen medische hulp ont-
ving en 6 april is overleden, kort 
voor de bevrijding door Engelse 
troepen. Op 15 oktober 1947 is 
Jan Oom als vermist beschouwd 
en werd hij uit het bevolkingsre-
gister in Heemstede uitgeschre-
ven, als zijnde ’VOW’, een afkor-
ting van: Vertrokken naar Onbe-
kende Woonplaats. In 1948 werd 
via het Rode Kruis bekend dat 

Jan Oom in Buchenwald en Da-
chau was gesignaleerd en ver-
moedelijk niet meer in leven. Pas 
eind 1949 kregen zijn ouders in 
Heemstede defi nitief bericht dat 
hun zoon op 6 april 1944 in Ber-
gen-Belsen was overleden [ge-
meente Heemstede, overlijdens-
akte nr. 244, 1950] en lieten zij 
na zes jaar van onzekerheid een 
overlijdensbericht plaatsen in 
het Haarlem’s Dagblad.           

De Sinterklaas-razzia
en ‘de hel van Rees’
In het kader van de ‘Arbeitsein-
satz hebben een paar honderd 
mannen uit deze regio, aanvan-
kelijk vrijwillig maar al spoedig 
verplicht in Duitsland moeten 
werken. In het najaar van 1944 
kreeg de dwangarbeid een grim-
mig karakter. Op 6 december 
zijn tijdens een grote razzia vele 
honderden mannen uit Haarlem 
en omgeving uit hun huizen ge-
haald of op straat opgepakt. Het 
begon allemaal met een oproep, 
gericht aan de bewoners van 
Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal, waarin mannen van 17 
tot 40 jaar werden gesommeerd 
gereed te staan. Na huiszoekin-
gen en het lukraak oppakken op 
straat, brachten de Duitsers hen, 
soms na uren wachten op straat, 
in rijen naar het station Haarlem. 
Andreas Weijers, een 17-jari-
ge metselaar uit de Eikenlaan, is 
ook opgepakt. Hij vertelde: “Op 
6 december 1944 ’s morgens cir-
ca 8.00 uur fi etste ik op de Heem-
steedse Dreef ter hoogte van de 
Adriaan Pauwlaan. Daar ter plaat-
se hadden de Duitsers dekkings-
gaten aangelegd met behulp van 
onder andere opgestapelde gras-
zoden. Een daarvan was zo groot 
dat door er mijns inziens een 
vrachtauto in onder gebracht zou 
kunnen worden. Plotseling werd 
ik door de Duitsers aangehouden 
en ondergebracht in zo’n gras-
zodenbunker, waarin op dat mo-
ment ongeveer veertig mannen 
verzameld waren. Mijn vader, die 
even later langs kwam, schrok 
erg en zei tegen de Duitsers, dat 

ik maar 17 jaar oud was. De Duit-
sers blaften hem af en zeiden: 
“Niets mee te maken, wegwezen 
en anders schieten we je kapot”. 
Uit Heemstede zijn minstens 35 
personen weggehaald.” De 17-ja-
rige Piet Lokman uit de Frans 
Schubertlaan probeerde tijdens 
de razzia van 6 december aan de 
Duitsers te ontkomen door met 
een bootje naar de overkant van 
het Spaarne te varen. De Duit-
sers hadden een uitkijkpost op 
het terras van het zogenaam-
de spookhuis en schoten. Door 
passanten is hij naar het huis 
van dokter Mauve in de Pieter de 
Hoogstraat overgebracht, waar 
hij mede ten gevolge van zwaar 
bloedverlies om circa 14.00 uur 
is overleden, wat in de omgeving 
grote indruk maakte. De meeste 
opgepakte mannen in o.a. Rot-
terdam, Delft evenals Haarlem 
en omgeving zijn op de trein ge-
zet naar kamp Rees, Kreis Kleef. 
Sommigen wisten onderweg te 
ontsnappen door met gevaar 
voor eigen leven uit de trein te 
springen. In Duitsland aangeko-
men werd men door geallieerde 
vliegtuigen beschoten. De werk-
omstandigheden in Rees waren 
zo slecht  - men sprak van ar-
beidskamp maar concentratie-
kamp (‘de hel van Rees’) was 
een betere benaming - dat tus-
sen de 250 en 320 geïnterneer-
den zijn omgekomen. Over Rees 
zijn intussen verscheidene pu-
blicaties verschenen. Het meest 
uitvoerig is de Haarlemse  jour-
nalist Dick Verkijk in zijn boek 
‘De Sinterklaasrazzia van 1944’ 
(2004, uitgeverij Aspekt). Op zijn 
initiatief is na de presentatie van 
het boek zonder toestemming 
van de Nederlandse Spoorwe-
gen een plaquette in de stations-
hal van Haarlem aangebracht in 
herinnering aan de slachtoffers 
van Rees die vanaf het station in 
1944 zijn gedeporteerd. De vol-
gende drie personen uit Heem-
stede zijn in Rees of omgeving 
omgekomen: 1) Petrus Johan-
nes Kuiper, geboren op 8 april 
1909 in Haarlem. Opgepakt bij 
razzia van 6 december in Heem-
stede. Overleden op 12 maart 
1945 te Gendringen en daar be-
graven op de r.k. begraafplaats; 
2) Roelof Hendrikus Meijer, op 
9 juli 1908 geboren in Vlagtwed-
de. Hij was schilder van beroep 
en woonde op het moment van 

arrestatie in de Pieter de Hoog-
straat. Overleden op 26 janua-
ri 1945 en begraven op het Ne-
derlands ereveld te Düsseldorf-
Oberbilk; 

3) Gerardus Petrus van der 
Eem, geboren op 21 april 1914, 
woonde tijdens de razzia van 
1944 aan de Drieherenlaan 18. 
Overleden in Bienen, Landkreis 
Rees, 29 januari 1945. Begraven 
op het katholieke kerkhof te Bie-
nen. Verward met een naamge-
noot die ‘politiek onbetrouwbaar’ 
was is hij na de oorlog niet er-
kend als oorlogsslachtoffer en 
vond in 1955 geen herbegrafe-
nis plaats op een ereveld, noch 
vermelding op het Nederlands 
eremonument in Düsseldorf. Een 
neef, de heer Ton van der Eem is 
enkele jaren met onderzoek be-
zig geweest met als uiteindelijk 
resultaat een schrijven van 19 
november 2007 waarin het be-
richt van politieke onbetrouw-
baarheid uit 1951 van de toen-
malige Minister van Justitie is in-
getrokken ‘en oom Geer, bijna 
63 jaar na zijn overlijden alsnog 
recht is gedaan.’ De naam G.P. 
van der Eem is nu opgenomen 
in het slachtofferregister van de 
Oorlogsgravenstichting. Zijn graf 
bleek niet meer te achterhalen, 
maar de naam van G.P. van der 
Eem is intussen wèl op het mo-
nument van het ereveld in Düs-
seldorf  toegevoegd, en nu even-
eens op de namenlijst van oor-
logsslachtoffers op het bevrij-
dingsmonument in Heemstede.  
Hans Krol

Heemstede in oorlogstijd

Op een nieuwe plaquette aan de voet van het oorlogs-
ofwel bevrijdingsmonument aan de Vrijheidsdreef bij
Groenendaal worden 8 namen toegevoegd van oorlogsslacht-
offers die op de erelijst van 1948 ontbraken, namelijk H. Bier-
huijs, W.J. Kenninck, L.P. Verdoorn, J.L. Leuven – beschre-
ven in mijn vorige bijdrage en voorts: J. Oom, P.J. Kuijper, R.H.
Meijer en G.P. van der Eem, die in dit artikel beknopt worden 
beschreven.

W.J. Kenninck in uniform als 
wachtmeester.

Opgepakte Kennemers op weg naar het station richting kamp Rees 
en omgeving.

Geer van der Eem (1914-1945).

Rouwadvertentie geplaatst door 
de ouders van Jan Oom uit Haar-
lem’s Dagblad van 5-1-1949.

De laatste opname, een pasfoto 
van Jan Oom uit 1940.



Zij vormen de Verzetsbuurt

Denijs, Willem (13-01-1945) 
Geboren in 1910 te Amsterdam. 
Hij woonde op het adres Frederik 
van Eedenplein 32 en was werk-
zaam als gemeenteambtenaar 
op de afdeling Bevolking. Denijs 
deed illegaal werk op de secre-
tarie te Heemstede en weiger-
de z.g. spitlijsten samen te stel-
len. Hij dook onder, maar is op 20 
mei 1944 vanwege het verstrek-
ken van valse persoonsbewijzen 
opgepakt. Denijs is op 13 januari 
1945 in concentratiekamp Sach-
senhausen aan longontsteking 
overleden.

Broeder Jozeph, Johannes 
Klingen, (24-01-1942) Gebo-
ren op 22 februari 1913 in Gilze 
en Rijen (N.Br.). De eerste grote 
verzetsgroep die door het laag-
hartig dubbelspel van Anton van 
der Waals door de Duitsers werd 
opgerold. De jonge Broeder Jo-
zeph, die in het R.K. Broeder-
huis van de la Salle aan de He-
renweg woonde, bouwde uit lief-
hebberij al voor de oorlog ama-
teurzenders. Hij was van plan 
informatie uit Zuid-Kennemer-
land door te seinen naar de Ne-
derlandse regering in Engeland. 
Anton van der Waals wist onder 
een valse naam (Anton de Wilde) 
als infiltrant  binnen te dringen. 
Zogenaamd als ‘agent uit Lon-
den’ wist deze het vertrouwen 
van Broeder Jozef te winnen, die 
hem in zijn goedheid alle namen 
heeft doorgegeven, met als ge-
volg dat de door de Duitse chef 
van de Sicherheitspolizei ge-
noemde ‘spionagegroep Heem-
stede’ – vooral bekend onder de 
codenaam van de zender ECH/3 
– kon worden opgerold nog voor 
één bericht kon worden door-
geseind. De Duitsers arresteer-
den Broeder Jozeph. Hij kreeg 

de doodstraf en is gelijktijdig 
met zijn vriend en medestander 
Henk Schoenmaker op 24 janua-
ri 1942 in de omgeving van Den 
Haag gefusilleerd.

van Lent, Cornelis L.J. (13-06-
1942). Geboren op 18 maart 
1919. Hij was verbonden aan 
Van Lent’s autobedrijf. Drie da-
gen na de arrestatie van Broe-
der Joseph is hij aangehouden 
en op 30 mei is Cees van Lent 
opgehaald door de Sicherheits-
polizei. Van Lent is vervolgens tot 
tien jaar tuchthuisstraf veroor-
deeld en overleed 13 juni in de 
gevangenis van Lüttringhausen, 
waar ook Adrianus Antonius van 
Amerongen gevangen zat. Cees 
van Lent is herbegraven op het 
Ereveld in Overveen.

Schoenmaker, Henricus M.C. 
(24-01-1942) Geboren op 19 fe-
bruari 1914 in Amsterdam. Henk 
Schoenmaker was elektriciën 
van beroep. In het ouderlijk huis 
in de Indische wijk werden Rus-
sen ontvangen om acties tegen 
de nazi’s uit te broeden. Hij werk-
te op technisch gebied nauw sa-
men met Broeder Jozeph. Na de 
arrestatie van laatstgenoemde is 
Henk Schoenmaker door Van der 
Waals in de val gelokt. Samen 
met Broeder Jozeph stierf hij 
kansloos voor het vuurpeloton. 
Drie weken na de terechtstelling 
ontvingen zijn ouders een brief 
uit de Duitse strafgevangenis in 
Scheveningen, gedateerd 24 ja-
nuari 1942, kort voor zijn dood 
geschreven. Ofschoon de familie 
bepaald niet dweperig katholiek 
was, wordt God in Henk Schoen-
maker’s laatste schrijven in vrij-
wel elke zin aangeroepen.

de Tello Willem A. (05-02-1943) 

Geboren op 30 januari 1901 in 
Haarlem. Hij was handelsreizi-
ger van beroep en sportverslag-
gever voor ‘Het Volk’, editie Haar-
lem. In Heemstede bestuurs-
lid van de Heemsteedse Sport-
parken, voorzitter van de Heem-
steedse schaakclub (die 5 leden 
in oorlogstijd verloor, onder wie 
drie joden), bestuurslid van de 
Noord-Hollandsche Schaakclub 
etc. Gemeenteraadslid in Heem-
stede voor de SDAP van 1931 tot 
1941. Woonachtig op het adres 
Herenweg 109a. W.A. de Tel-
lo sloot zich aan bij de illegale 
krant ‘Het Parool’. Via hem werd 
per medio november 1941 deze 
krant gedrukt bij de drukker van 
de ‘Zandvoortsche Courant’, W.J. 
Gertenbach op de Achterweg in 
Zandvoort. De oplage bedroeg 
zeven- tot achtduizend stuks per 
editie. Ten gevolge van het op-
rollen van Gertenbachs drukkerij 
werd ook De Tello gearresteerd. 
Hij werd met anderen naar de 
strafgevangenis in Schevenin-
gen overgebracht en per 17 juli 
1942 in afwachting van een pro-
ces met nog 22 verdachten naar 
het ‘Polizeliches Durchgangsla-
ger’ Amersfoort gebracht. Op 
een stille plek van de Soester-
bergse heide in Leusden zijn de 
13 slachtoffers van het eerste 
Parool-proces doodgeschoten.

Vaumont, Marinus (25-07-1944) 
Geboren op 6 februari 1896 in 
Haarlem. Vaumont was hotelier 
op Curaçao en vestigde zich na 
terugkeer met zijn vrouw en twee 
kinderen in het pand Bachlaan 
17. Hij heeft zich bijzonder ver-
dienstelijk gemaakt voor het Na-
tionaal Steunfonds voor Zee-
mansvrouwen (NSF). Marinus 
Vaumont had de financiële zorg 
voor zo’n 500 zeemansvrouwen 
en kinderen, niet alleen in Heem-
stede en omgeving maar tot aan 
Den Helder toe. Begin 1944 kwa-
men twee leden van de Lande-
lijke Onderduikers (LO) bijeen, 
daarbij de plaatselijke LO-lei-
der Vaumont, die veel en be-
langrijk verzetswerk deed onder 
de schuilnaam ‘Jan van Heem-
stede’.  Onder leiding van Vau-
mont zijn vijf in het politiebureau 
van Heemstede vastgehouden 
mannen op 25 juli 1945 bevrijd. 
Vaumont was in de Raadhuis-
straat gaan kijken hoe de over-
val – door drie andere KP’ers uit-
gevoerd – geschiedde, werd her-
kend. Hij vluchtte en is toen door 
een politieman beschoten en 
dodelijk getroffen. Na zijn dood 
vond men in de portefeuille van 
Vaumont een briefje met daarop 
geschreven: “Waak in eenzaam-
heid over Uw gedachten, in hui-
selijke kring over Uw humeur, in 
gezelschap over Uw tong. Niet 
wat wij dragen maar hoe wij het 
dragen maakt ons tot helden. 
Het leven is niet zo kort, of er 
is altijd nog tijd anderen te hel-
pen. Strijd is de voorwaarde voor 
overwinning.” Vaumont is herbe-
graven op de erebegraafplaats 
Overveen in de gemeente Bloe-

mendaal. Aan de gevel van het 
huis Havenstraat 17 hoek Jacob 
van Campenstraat is ter nage-
dachtenis aan hem een gedenk-
steen aangebracht, vervaardigd 
door Mari Andriessen. In 1966 is 
in de M. Vaumontlaan in het le-
ven geroepen. In het flatgebouw 
Vaumont 32/150 is tevens een 
gedenksteen in herinnering aan 
de verzetsstrijder aangebracht.

van Waas, Nicolaas K.J. (11-01-
1945) geboren op 30 december 
1886 te Gouda. Hoofdverpleger 
bij de Landwacht en vervolgens 
werkzaam op het belastingkan-
toor te Haarlem. Hij hielp met zijn 
echtgenote veel Joden en was 
aan een verzetsgroep verbon-
den. Verspreider van ‘Vrij Neder-
land’, medeoprichter van de ‘Be-
richtendienst van de BBC’ en ‘De 
Patriot’. Mevrouw W.F. van Waas-
de Bock was eerder op de Grote 
Markt in Haarlem met een Joods 
meisje opgepakt en in 1943 en-
kele maanden in kamp Vught 
vastgehouden. De familie Van 
Waas is op 15 april 1944 door de 
SD op zijn onderduikadres gear-
resteerd vanwege zijn uitgelekte 

medewerking aan ‘De Patriot’ en 
zijn woonhuis in de Havenstraat 
moest vervolgens door de poli-
tie extra in de gaten gehouden 
worden.

van Wijk, Lambert (10-04-1945) 
Geboren op 17 februari 1901 in 
Nieuwer-Amstel. Hij dreef een 
fouragehandel op het adres 
Camplaan 15. Lambert van Wijk 
sloot zich aan bij de 1e Orde-
dienst, opgericht om na de Duit-
se aftocht ordelijk het gezag over 
te nemen. Hij is op 12 mei 1941 
gearresteerd, tegelijk met zijn 
vriend M. van Ravenstein en via 
de ‘Ortskommandantur’ in Hotel 
‘Den Hout’ naar de gevangenis 
‘Oranje Hotel’ in Scheveningen 
overgebracht. het ‘Kriegsgericht’ 
veroordeelde hem tot vier jaar 
tuchthuisstraf. Als gevolg van 
uitputting overleed hij kort voor 
de bevrijding op 10 april 1945 in 
de gevangenis te Siegburg.
De foto’s met de geschreven 
teksten zin genomen van de lin-
nen lijst met de 45 namen van 
oorlogsslachtoffers van WO ll in 
Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstede – De namen en bijzonderheden en data over hun 
overlijden van Heemsteedse oorlogsslachtoffers, die tot he-
den gebeiteld zijn op het Vrijheidsbeeld aan de Vrijheidsdreef, 
zijn ook opgetekend op een linnen rol die onlangs is gevon-
den in een loden bus, die ingemetseld zat achter de plaquette. 
Hierbij zaten ook de namen van de oorlogsslachtoffers waar-
van in de Verzetsbuurt enkele lanen zijn vernoemd. Veel bur-
gers en bewoners van deze Verzetsbuurt, kennen de achter-
gronden van deze mensen niet, vandaar nu de gegevens zoals 
die te vinden zijn in de ‘Librariana’.
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Broodje Bram bestaat 25 jaar!
Heemstede - Lekker lunchen 
in Heemstede? Dat doe je bij 
Broodje Bram aan de Binnen-
weg 52, dat weet iedereen. De 
zaak is al jaren een begrip in de 
regio. Wat niet iedereen weet, is 
dat Walter van der Prijt al 25 jaar 
eigenaar is van Broodje Bram. 
Dit jubileum is het waard gevierd 
te worden met mooie aanbiedin-
gen!
Zeven weken lang is er iedere 
week een nieuwe aanbieding. Zo 
kun je vanaf 28 april een week 
lang voor maar 25 cent van een 
ijsje genieten. Een week later is 
een portie patat in de aanbie-
ding voor maar 50 cent. Houd 
de krant in de gaten. Naast deze 
aanbiedingen kun je natuurlijk 
iedere dag kiezen uit het vaste, 
uitgebreide assortiment. Walter: 
“Het populairste broodje is ros-
bief carpaccio. Op een broodje 
naar keuze zit dungesneden ros-
bief, pesto, Franse sla, in de oven 
geroosterde pijnboompitjes. Met 
om het af te maken wat Parme-
zaanse kaas. En alles vers na-
tuurlijk!”
Walter is een geboren Heemste-
denaar. “Mijn oudere broer Cock 
is mijn grote voorbeeld. Hij start-
te in 1987 met Broodje Bram. 
Wat was er dan mooier dan zijn 
zaak over te nemen?” De lief-
de voor het vak deelt Walter met 

zijn vrouw Saskia, die tevens zijn 
compagnon is én steunpilaar. En 
hij bracht die liefde over op zijn 
kinderen, Mitcha en Devon. Die 
zijn beiden één dag in de week 
in de zaak te vinden. Gewoon, 
omdat het zo fijn is er te zijn. 
Dat is ook precies hoe de ande-
re medewerkers er over denken; 
niet voor niets werken zij er al ja-
ren. Walter: “Ons team bestaat 
uit twaalf enthousiaste mensen 
die allemaal passie voor de zaak 
hebben. Het voelt als een grote 
familie waarbij klantvriendelijk-
heid voorop staat.”
Iedere ochtend smeert een vrij-
williger – ‘tante Ans’ – de verse 
kadetjes. In de loop der tijd zijn 
dat er zeker meer dan twee mil-
joen. Op de inkoop van produc-
ten wordt zeker niet bezuinigd. 
Er wordt dan ook alleen maar 
met de beste leveranciers ge-
werkt. Walter: “Dit om zeker te 
zijn van de beste smaak en de 
beste kwaliteit.” Zo levert bakke-
rij Van Dijk de broodjes, Keursla-
ger Van der Geest verzorgt al het 
vlees, de zalmfilet en overige vis 
komen bij de Heemsteedse Vis-
handel vandaan, Kors Groen-
te en Fruit brengt ook alles ie-
dere dag vers en de kaas komt 
van Serne. Sinds kort staan er 
ook heerlijke maaltijdsalades op 
het menu.

Niet alleen mensen uit de buurt 
weten de weg naar het beken-
de pand in dé winkelstraat van 
Heemstede te vinden, ook veel 
bedrijven, scholen en instellin-
gen zijn vaste klant. “Laatst had-
den we een bestelling staan voor 
half acht ’s ochtends: 1200 verse 
broodjes om hier in de buurt af te 
leveren. Dat was wel even nacht-
werk, zeker omdat er ook verse 
jus d’orange bij kwam. Voor zo’n 
zestig liter persen we tien kisten 
sinaasappels uit,” vertelt Walter. 
Broodje Bram verzorgt ook buf-
fetten en salades op maat, zowel 
voor feesten als voor uitvaarten. 
Natuurlijk kan er ook online wor-
den besteld. En zeven dagen per 
week kan de bestelling worden 
bezorgd.

Walter geniet het meest van het 
contact met de klanten. “We zien 
hier veel vaste klanten. Zo komt 
iedere week een stel dames van 
rond de tachtig een kopje kof-
fie drinken. Jongeren komen 
voor een fruitsalade, ijsje of een 
frietje. Mannen in pak bestellen 
graag een broodje halfom.” Dat 
en nog veel meer, is allemaal 
nog even ouderwets lekker als 
25 jaar geleden.”  

Telefoon 023-528 3610,
www.broodje-bram.nl.

Moederdag Foto-actie bij
Foto Vincent van Dijk Heemstede

Heemstede - Op zondag 3 mei organiseert Fo-
to Vincent van Dijk in Heemstede een portretten-
middag in de winkel gevestigd op de Binnenweg 
137 in Heemstede. Een leuke manier voor het ge-
ven van een uniek cadeau voor Moederdag! Je 
kunt deze middag terecht van 12.00 tot 17.00 uur.
De in december geopende nieuwe fotozaak in 
Heemstede heeft speciaal voor deze middag een 
bijzondere aanbieding gemaakt, zo is het ma-
ken van een foto slechts 15 euro inclusief 1 af-

druk van 20 x 30 cm formaat. Het maakt niet uit of 
je met 1 persoon op de foto wilt of met meerdere 
personen. Foto Vincent van Dijk heeft een ruime 
keus in fotolijsten en afdrukformaten. Tevens ver-
zorgt Vincent van Dijk officiële pasfoto’s en voert 
een mooi assortiment digitale camera’s van o.a. 
Nikon, Sony, Gopro en Panasonic. Ook nieuwer-
wetse camera’s zoals Fuji instax en Polaroid vindt 
u in het assortiment.
Meer info: www.fotovincentvandijk.nl.

Zola.nu verleent nu 
ook ICT-Keurmerk

Heemstede - Arjan Heusdens, eigenaar van Zola.nu, mag zich 
voortaan Keurmeester van het ICT-Keurmerk noemen. Dit keur-
merk is onlangs opgezet door brancheorganisatie ICT-Waarborg 
om particulieren die slachtoffer worden van fraude bij internet-
bankieren een wapen in handen te geven als banken moeilijk 
doen over schadevergoeding.
“De ervaring is dat banken in eerste instantie proberen uit te ko-
men onder een schadevergoeding door de schuldvraag bij het 
slachtoffer te leggen”, zegt Arjan Heusdens. “Is er door de klant 
wel zorgvuldig omgegaan met de inloggegevens? Was de com-
puterapparatuur wel goed beveiligd? Mensen voelen zich dan 
vaak in de hoek gedrongen, maar met het ICT-Keurmerk kunnen 
ze zich daar voortaan goed tegen verweren.”
Het keurmerk is een reactie op de nieuwe regels die de ban-
ken begin dit jaar introduceerden voor veilig telebankieren. Een 
daarvan betreft de technische veiligheid van de computerappa-
ratuur. ICT-Waarborg speelde daarop in door een keuring te ont-
werpen waardoor slachtoffers van fraude bij internetbankieren 
door de banken niet meer kan worden verweten dat zij nalatig 
zijn geweest.  
Arjan Heusdens is nu bevoegd om het ICTKeurmerk te verlenen. 
De opleiding tot Keurmeester voltooide hij in Houten, waarna 
Sander Vale, voorzitter van ICT-Waarborg, hem het bijbehoren-
de certificaat uitreikte. 
Voor meer informatie over Zola.nu en over het ICT-Keurmerk 
kunt u contact opnemen via e-mail: arjan@zola.nu

Verhaallezing ‘Druk, druk, 
altijd onder druk’
Regio - We leven in een jach-
tige wereld. Het is al lang niet 
bijzonder meer. We hebben het 
druk. We doen steeds meer op 
een dag, maar nog altijd minder 
dan we zouden willen doen. De 
meeste mensen voelen zich re-
gelmatig gejaagd. Zelfs in on-
ze vrije tijd, die toch bedoeld is 
om tot rust te komen. Tegelijker-
tijd hebben we meer vrij dan ooit. 
We hebben steeds meer moge-
lijkheden om leuke dingen te 
doen. Er is dus iets vreemds aan 
de hand. Psychologen en mysti-
ci geven hun verklaringen. Maar 
wat willen we hiermee? Hoe be-
wust kun je leven zonder je te 
onttrekken aan je dagelijkse be-
zigheden?
 Hierover wordt op zondagmid-
dag 3 mei een lezing gehouden 
door Carmen de Haan. Dit ge-
beurt in St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1, te Bloemendaal.

De lezing duurt van 14.00 tot 
16.00 uur en de bijdrage is 8 eu-
ro. Reserveren niet noodzakelijk. 
Meer informatie: 023-5261144 of 
www.carmendehaan.nl.





 
12   de Heemsteder  •  29 april 2015

Regio - Pieter Goedhart en zijn vrouw Henny Goedhart-Verkouteren 
wonen tegenwoordig in Zandvoort en in Gambia. De zomer in Zand-
voort en vanaf oktober tot mei in Gambia waar zij hun projecten lei-
den. In 1996 startte Henny een coupeuse-opleiding voor kansarme 
meisjes die na hun lagere school geen enkele opleiding meer kre-
gen. Onbetaalbaar. Oude naaimachines haalde ze uit Nederland. Al-
lengs werden er meer initiatieven genomen. 
Ontwikkelingshulp heeft alleen zin  als je een samenwerkingsver-
band aangaat met de plaatselijke bevolking en de overheid. Daar 
waren ze al snel achter. Door er bij te zijn, weet je hoe het geld be-
steed wordt. Vandaar ieder jaar half jaar erbij zijn, langer mag niet.  
In 2002 hebben zij de stichting `Geef Gambia Toekomst` opgericht. 
Het eerste grote project werd in 2007 afgerond: een bibliotheek an-
nex studiecentrum in Bakau Oldtown. In deze bibliotheek staan 7.000 
boeken op de planken. Aan de lange leestafels, waar plaats is voor 
30 jongeren, wordt dagelijks hard gestudeerd. Het Skills Training 
Centre `My Future` in Bakau Newtown volgde en biedt plaats aan 
ongeveer 80 leerlingen, hoofdzakelijk coupeuselessen en ICT-onder-
wijs. Het unieke van de aanpak van de stichting is dat zij de projec-
ten samen met de lokale gemeenschap opzetten. Op deze manier 
proberen zij tevens de doelstelling van zelfvoorzienende initiatieven 
te realiseren. Door draagvlak te creëren binnen de gemeenschap is 
het streven dat de gemeenschap uiteindelijk ‘eigenaar’ van het initia-
tief wordt. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoe-
ding voor hun bijdrage aan het werk voor de stichting `Geef Gam-
bia Toekomst`. In 2014 is de stichting overgedragen aan de Gambi-
aanse Jammeh Foundation. Voor hun mooie vrijwilligerswerk, dat zij 
zes maanden per jaar doen, zijn beiden vrijdagochtend in het Raad-
huis van Zandvoort benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Een zeldzame gebeurtenis dat een echtpaar deze onderschei-
ding gelijktijdig uitgereikt krijgt. Pieter was in het verleden werkzaam 
bij ‘de Heemsteder’ en Henny had haar boetiek Bon Coeur aan de 
Raadhuisstraat, waar nu chocolaterie Van Dam is gevestigd.
Ton van den Brink 

Burgemeester Niek Meijer, Pieter en Henny Goedhart.

Geen kindjes 
meer voor Belle
Belle, een dwergkonijn van 4 jaar, is van de week bij ons in de 
praktijk langsgekomen. Belle heeft in het verleden een nestje 
met 7 jonge konijntjes (“lamprei”, genaamd) gekregen. Helaas 
is haar oude maatje onlangs overleden en de eigenaren heb-
ben een jong konijntje gekocht: “Jill”. Ze zijn inmiddels de dikste 
vrienden en maken dit voorjaar al weer veel lol in het buitenhok 
en ren. Het is altijd even aankijken hoe 2 konijnen samen gaan, 
maar zij waren vanaf het eerste moment goede vrienden. Jill zou 
een vrouwtje zijn, maar, u raadt het al, het was toch een man-
netje! De eigenaren van Belle wilden niet nog een nestje, dus 
kwam Belle voor haar sterilisatie. 
Er is nog een belangrijke
reden om haar te sterilise-
ren naast ongewenste nest-
jes voorkomen. Baarmoe-
dertumoren (baarmoeder-
kanker) komt veel voor bij
konijnen (bij 60-80% van de 
konijnen boven de 4 jaar!) en 
zijn helaas vaak kwaadaar-
dig. Daarom adviseren we 
ook eigenaren hun konijn te 
steriliseren.
Belle werd in de ochtend ge-
bracht en ging onder narco-
se. De operatie bij Belle ver-
liep voorspoedig en binnen 
een kwartier na de opera-
tie werd ze al wakker in haar 
verwarmde hokje. De baar-
moeder van Belle was geluk-
kig mooi schoon en er wa-
ren geen nare bulten aanwe-
zig. ’s Middags was ze weer 
heerlijk aan knabbelen op 
wat hooi en een wortel. Over 
10 dagen zien we haar graag 
nog voor de nacontrole.
Oh, en Jill heet inmiddels Jip!

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 128

Houten schalen en slacouverts van 
Acaciahout in de Wereldwinkel
Heemstede - De nieuwe voor-
jaarscollectie van de Wereldwin-
kel is binnen. Haal met de vrolijk 
gekleurde producten van de We-
reldwinkel de lente in huis!
Speciaal in het kader van de 
Fairtrade Week brengt Wereld-
winkel Heemstede de acaciapro-
ducten uit de Filippijnen bij u on-
der de aandacht. 
Tot 10 mei (Moederdag) krijgt u 
15% korting op alle slacouverts 
en slaschalen van acaciahout.
De schalen worden gemaakt in 
de houtwerkplaats van Yandoc 
in Pampanga. 
Acaciabomen zijn niet moeilijk 
te vinden in de Filippijnen. Over-
al zie je ze staan langs wegen 
en op onbebouwde grond. Het 
is mooi en duurzaam hout. De 
bomen groeien snel en voor ie-
dere gerooide boom wordt een 
nieuwe aangeplant. Met de op-
brengst van het hout kunnen be-
woners voor een deel in hun le-
vensonderhoud voorzien. We-
reldwinkel Heemstede verkoopt 
een uiteenlopende collectie van 
verschillende tafel-accessoires, 

zoals schalen, slacouverts, bor-
den en snijplanken.
Het kleinschalige familiebedrijf 
in Pampanga is een goed geor-
ganiseerd bedrijf dat streeft naar 
een gezonde, creatieve en ple-
zierige werkomgeving voor haar 
werknemers, die daar werken 
voor een goede faire beloning. 
De ervaren vaklieden ontwikke-
len in overleg met Kinta, de im-
porteur in Nederland, voortdu-
rend nieuwe vormen en afwer-
kingen van acacia.
In de fairtrade week staan naast 
de fairtrade levensmiddelen ook 

de fairtrade mode- en woon-ac-
cessoires, sieraden en speel-
goed in de schijnwerpers. Komt 
u gerust eens binnenwandelen 
in onze vernieuwde winkel aan 
de Raadhuisstraat 29 en ver-
baas u over de steeds weer nieu-
we, voornamelijk handgemaakte 
producten. U vindt er een uniek 
cadeau voor welke gelegenheid 
dan ook.

De winkel is open van dinsdag 
t/m zaterdag. Voor meer infor-
matie www.wereldwinkelheem-
stede.nl.

Moederdagkorting

Afsluiting activiteiten Podium 
Oude Slot met Osiris Trio
Heemstede – Met een optre-
den - zondag 10 mei in het Ou-
de Slot Heemstede - van het Os-
iris Trio, met Ellen Corver op pi-
ano, Peter Brunt, viool en La-
rissa Groeneveld als celliste, 
komt er een einde aan de lange 
reeks van mooie, indrukwekken-
de, meeslepende, ontroerende, 

voorstellingen in de intieme zaal 
van het Oude Slot. De uitvoerin-
gen, vele jaren geprogrammeerd 
door Iris Haeck, kenmerkten zich 
door het hoge niveau. De ambi-
tieuze Iris zocht en vond de top 
van het Nederlandse podium en 
bracht die naar Heemstede. Cul-
tuur in optima forma dat Heem-

stede zal gaan missen. Voor het 
afscheid van het Podium Oude 
Slot is Iris er in geslaagd het fan-
tastische Osiris Trio nog eenmaal 
te laten optreden in Heemste-
de. Gratis voor de Vrienden van 
het Podium Oude Slot lopende 
seizoen 2014–2015. Voor vrien-
den zijn nog enkele plaatsen 
verkrijgbaar, opgave per mail:  
j.rietveldt@quicknet.nl.  Toegan-
kelijk voor 80 personen aanvang 
15.00 uur.
Ton van den Brink

Picknick op
Speelbos Meermond

Heemstede - Op vrijdag 30 mei 
houdt Plexat een geweldige su-
per picknick in Speelbos Meer-
mond. Plexat van Casca zorgt 
voor spelletjes waar iedereen 
aan mee kan doen, spelmate-
rialen, leuke prijzen en genoeg 
water en limonade. Neem je 
zelf een goed gevulde picknick-
mand mee? Opgeven is niet no-
dig. Meedoen is gratis! De pick-
nick begint rond 12.00 uur op 
Speelbos Meermond, achter de 
gemeentewerf, Cruquiusweg 49, 
Heemstede. Vanaf hier volg je de 
borden.
De spelletjes beginnen om 13.00 
uur en de prijsuitreiking is rond 
14.45 uur. Het hele program-
ma duurt tot 16.00 uur. Natuur-
lijk kun je daarna nog blijven om 
met de kabelbaan naar beneden 
te roetsjen of heerlijk een balle-
tje te trappen met vrienden en 
familie!
Kijk ook eens op www.casca.nl 
en www.speelbosmeermond.nl.

Ridderorders voor Heemsteeds 
echtpaar Goedhart

Belle, een dwergkonijn van 4 jaar, is van de week bij ons in de 

Dieren in 
het nieuws



Plus-Wijzer
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ALLEEN OP DE 
WERELD VAN TEXEL

,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

PUZZEL DEZE WEEK MEE EN

Ter waarde van

€ 1799,-Ter waarde van

TWIST 
LITE 
POWER
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WIN!!!

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer op WWW.50pLusWijzer.nL

http://www.50pluswijzer.nl/digitale-uitgaven-2015/
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Het wijnproeverijteam.

Wijnproeverij Brantjes op de Hartekamp
Heemstede - Op de eerste zon-
nige zondag van april scheen de 
zon betoverend vanuit de bomen 
zo de gouden zaal van de Har-
tekamp binnen en gaf flessen 
goudgele wijn extra glans. Met 
de geur van uiensoep op de ach-
tergrond was de sfeer compleet 
voor de wijnproeverij van Paul 
Brantjes. Een verslag. Een aan-
tal wijnen was betoverend zoals 
de Vinho Verde uit Portugal. Dat 
is een licht prikkelende wijn die 
komt in de kleuren rood, rosé en 
wit. De naam ‘groene wijn’ ver-
wijst naar de vroege pluk van de 
druiven. Dit garandeert name-
lijk een lager alcoholgehalte van 
de wijn en dat maakt Vinho Ver-
de lichtvoetig en dorstlessend. 
Rode en roségekleurde Vinho 
Verde bereikt ons zelden; het is 
vooral witte die bestemd is voor 
de export. In de Vinho Verde-
streek zijn zo’n 35.000 hectare 
beplant met druivenstokken. Die 
zijn verdeeld over zes subregio’s 
die samen goed zijn voor vijftien 
procent van het hele Portugese 
wijngaardareaal. Belangrijkste 
druiven zijn de blauwe espadei-
ro, brancelho, borracal, azal, ra-
bo de ovelha (schapenstaart) en 
pedral; voor de witte Vinho Ver-
de zijn alvarinho, loureiro, tra-
jadura, pederña en avesso de 
meest gangbare variëteiten. De-
ze Vinho Verde van Carlos Santa 

Lima heeft daarnaast ook  de Al-
barinho-druif in zich waar de be-
roemde wijn Riax Baixas uit Ga-
licie vandaan komt. Hij smaakt 
naar citroen en strogeel gekleur-
de wijn met een prettige tinte-
ling vol aroma’s van groene ap-
pel, een frisse limoentoets, licht 
zoetje en dorstlessende afdronk. 
Vanwege zijn lage alcoholgehal-
te van ongeveer negen procent, 
fantastische zomerwijn dus en 
een trendy drankje op het mo-
dernste strandterras. Bij de ro-
de wijn was de uitschieter Ovidio 
Crianza 2007 wat een topwijn uit 
het hart van La Mancha, onlangs 
beschreven door Nicolaas Klei. 
Een wijn met geuren die je doet 
denken aan het zonnige Spanje. 
Medium bodied met zuivere aro-
ma’s van bosbessen, aardbeien, 
zwarte kersen, chocola en tabak. 
De afdronk is lang en heerlijk 
rond. Paul gaat volgende week 
weer op onderzoek uit in Span-
je op zoek naar een nieuwe Ru-
eda en misschien nog iets moois 
uit Galicië. Hij vertelt ons dat dit 
een van de gebieden is in Span-
je wat doet denke aan het oude 
ongerepte Spanje.
De schilderijen van Hans Molter 
gaven een heel aparte sfeer aan 
deze proeverij. Zijn foto`s zijn zo 
bewerkt dat je, zelfs na enige be-
studering, eerder aan een schil-
derij denkt dan aan een foto. 

Bloemen en vlinders zijn zo be-
werkt dat je ze in het abstracte 
soms nog terugvindt. Daarnaast 
toonde hij realistische en fanta-
sierijke afbeelding op aluminium 
gedrukt.
Ton van den Brink

Exclusief Moederdagoptreden 
in cafe de 1ste Aanleg

Heemstede - Een uitgesproken kans om je moeder op en top te 
verwennen op Moederdag (zondag 10 mei) is het exclusieve op-
treden van 4 vrolijke dames die een exclusief optreden verzor-
gen in café de 1ste Aanleg.

Voor deze gelegenheid gaat het café extra vroeg open en dat 
biedt mooi de gelegenheid om eens lekker te gaan zitten voor 
hun sprankelende luisterliedjes. Nederpop vocalgroup ‘de Meis-
jes met de Wijsjes’ is een frisse en nieuwe sensatie op de mu-
ziekmarkt. Arianne, Fardoe, Simone en Tessa, allen afgestudeerd 
aan het conservatorium, arrangeren en zingen op eigen wijze 
Nederlandse popnummers van toen en nu.

Laat je verleiden door de ogenschijnlijk onschuldige meisjes, 
zing stiekem een wijsje mee en sta open voor de verrassingen 
die zij nog meer voor u in petto hebben.
Op Moederdag ben je vanaf 1.00 uur welkom. Het optreden start 
om 15.00 uur.

De toegang is gratis en speciaal voor Moederdag biedt het ca-
fé een leuke attentie bij bestelling van een zomers flesje wijn. 
Locatie: hoek Kerklaan en Raadhuisstraat. Voor meer informatie 
zie www.1steaanleg.nl.

Heemstede – Tussen de ve-
le praalwagens reed afgelopen 
zaterdag de ‘gouden koets’ van 
KAVB groep Hillegom/Haar-
lem. Met paarden en de rijksap-
pel voorop. Met het thema van 
het bloemencorso ‘200 Jaar Ko-
ninkrijk’ een gemakkelijke keuze 
die wel een zorgvuldige opbouw 
vroeg. IJzeren draadwerk, karton 
en purschuim,  hyacinten, tulpen 
en narcissen, hard doorwerken 

en veel lachen. Met als resul-
taat een hartelijke ontvangst aan 
de grens Bennebroek/Heemste-
de en tijdens de hele tocht langs 
de Herenweg veel applaus. Een 
mooi corso dat gekenmerkt werd  
door de vrolijke bemanning 
op de wagens en vooral een 
gewaardeerd optreden van het 
beroemdste dweilorkest van 
Nederland, ‘Kleintje Pils’.
Ton van den Brink

Een gouden koets door het dorp

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Heemstede - Overal om ons heen staan struiken en bomen 
in vol ornaat van bloesem. Wat een genot om naar te kijken! 
Zoals deze Japanse sierkers. De foto is gemaakt in Groe-
nendaal. Ook het bos maakt per dag vorderingen, al het 
blad komt er weer aan. De natuur vernieuwt zich keer op 
keer. Troostvolle wetenschap!

Volop lente!
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Gratis zeilen en surfen bij 
Zeilschool Aalsmeer!
Regio - Zeilschool Aalsmeer is 
begonnen aan zijn 46e seizoen 
en organiseert op woensdag 6 
mei een Open Dag die samenvalt 
met de nationale zeildag van de 
Nederlandse watersportweek.
Het maakt niet uit of je beginner 
of gevorderd bent, jong (vanaf 5 
jaar) of oud, 6 mei kun je bij de 
Aalsmeerse zeilschool terecht 
voor een gratis dagdeel surf- of 
zeilles gegeven door een ervaren 
instructeur.  De vloot ligt voor je 
klaar: surfboards (Starboard, Hi-
fl y), Optimist, O’pen Bic, RS Tera, 
Laser Pico, Laser 1- en 2 mans 
en verschillende kielbootsoor-
ten.  Van te voren aanmelden 
is wel noodzakelijk: www.zeil-
schoolaalsmeer.nl 
Liever een gratis (!) boottocht-
je met onze luxe sloep die langs 
de lesgroepen vaart? Ook dat is 
de hele dag door mogelijk! En…
je wordt verwelkomd met 1 gra-
tis kopje koffi e, thee of limonade 
met wat lekkers.

Zeilschool Aalsmeer pakt nog 
verder uit! Om de nationale wa-
tersportweek extra onder de 
aandacht te brengen ontvang je 
tijdens de week van 2 t/m 9 mei, 
20% korting op de huur van een 
surfboard, kano, zeil- of motor-
boot of 10% korting op een pri-
vé- of dagles.  
 
Wist je trouwens dat de website 
van de zeilschool een totale ge-
daanteverwisseling heeft onder-
gaan? De  prachtig vernieuwde 
uitvoering met kleurrijke foto’s is 
zeker de moeite waard om te be-
zoeken. Je vindt informatie over 
de open dag, de nationale water-
sportweek en over het uitgebrei-
de cursusaanbod. En natuurlijk 
komen ook de school-,bedrijfs,- 
en familieactiviteiten aan de or-
de, evenals de professionele in-
terne instructeursopleiding. 

Alles, ook de  uitleg over ‘los-
se’ dagcursussen, privélessen 
en het overzicht van alle 3-,4- 
en 5 daagse  cursusdata, zoals 
de meiweken, Hemelvaart, Pink-
steren, de 5 zaterdagen- of zon-
dagencursus en de zomerwe-
ken, wordt overzichtelijk gepre-
senteerd. 

De zeilschool is dus weer volop 
in beweging en laat met zijn ac-
tieve deelname aan de nationa-
le watersportweek opnieuw zien 
dat het deel uitmaakt van de wa-
tersportwereld en de Aalsmeer-
se (regionale) samenleving.

Een bedrijf om trots op te zijn! 
www.zeilschoolaalsmeer.nl
Tel. 0297-320122.

Het blijft aanmodderen rond 
plannen Binnenweg/Eikenlaan
Heemstede - Ook rond de
locatie tussen Binnenweg en Ei-
kenlaan - beter bekend als  het 
Vomarterrein - is het nog steeds 
hommeles. D66 vond ook hier 
dat alle partijen rond de tafel 
moesten. De VVD zinspeelde 
eerder al op een nieuwe stand-
puntbepaling. De VVD en het 
CDA zijn warme voorstanders 
van de vestiging van de super-
markt. Coalitiegenoot HBB is
tegen. D66 nam het stokje van 
de VVD over. In de vorige raad-
speriode was D66 min of meer 
akkoord maar had nog vele
slagen om de arm. Vooral de
verkeersafwikkeling riep vragen 
op. De buurtbewoners verenigd 
in de BBO hadden geen behoef-
te aan een gesprek met meer-
dere partijen. “Wij praten al met 
Hoorne (de Vomar ontwikkelaar) 
en zien geen meerwaarde bij in-
menging door derden.” Hier-
mee werd het D66-opzetje af-
geschoten. Ook Hoorne zit met 
het plan in de maag. Geen su-
per, oké, maar wat dan wel? Gro-
te loodsen en bedrijvigheid. Het 

probleem van het verkeer blijft 
ook dan nog steeds bestaan. 
Een klein stukje van het terrein is 
nog steeds niet in het bezit van 
Hoorne. Geeft dat nog vertraging
of problemen? Hoe hoog lo-
pen de kosten op. De gemeen-
te had al bedongen dat alle in-
frastructurele aanpassingen, lei-
dingen, riool, bestrating voor re-
kening van Hoorne komen. Een 
parkeergarage, mocht die er ko-
men, is een kostbare zaak. Hoor-
ne heeft voldoende geld en een 
lange adem maar hoe lang kun-
nen zij wachten. In het college 
akkoord hebben VVD, CDA en 
HBB afgesproken zich te houden 
aan het niet vestigen van een su-
permarkt. De VVD en het CDA
beroepen zich nu op het feit dat 
het niet in het coalitieakkoord 
staat en dus de vrijheid heb-
ben er een open kwestie van te
maken. Ook hier ligt een be-
stemmingsplan dat met een
pennenstreek kan worden aan-
gepast. De buurtbewoners 
zien het liefst dat alles bij het
oude blijft, maar dat lijkt een ge-

lopen race. Het wachten is op 
een nieuw rapport dat duidelijk-
heid moet verschaffen over de 
vitaliteit en de rol van een su-
permarkt daarin op de Binnen-
weg. Met het rapport in de hand 
wordt de discussie opnieuw ge-
opend. D66 vervult daarin een 
sleutelrol.
Eric van Westerloo

Altijd gedoe rond bestemmingsplannen
Heemstede - Het lijkt zo een-
voudig. Er ligt een plan dat pre-
cies aangeeft wat wel en wat niet 
op een locatie mag. Is het groen, 
mag er gebouwd worden, is het 
een openbare weg of speelter-
rein. 
De burger weet dan dat er een 
jaar of tien niets verandert in de 
situatie. Toch blijkt keer op keer 
dat het in de praktijk anders is 
dan wat het lijkt. In de raadsver-
gadering van 23 april werd, voor-
lopig voor de laatste keer, ge-
sproken over de huisvesting van 
jongeren met een beperking aan 
de Nijverheidsweg.

Ooit was voorzien op die plek 
drie-onder-een kap woningen 
te vestigen. Het bleek maar een 
schets van een ontwikkelaar. De 
bestemming van de grond was 
groen. Een groep ouders van 
jongeren die zelfstandig wilden 
gaan wonen liet hun oog vallen 
op het stukje grond. Een sym-
pathiek plan dat steun verdien-
de. De buren werden niet be-
trokken noch werden zij geïnfor-
meerd. Nadat het plan al in een 
ver gevorderd stadium was, kre-
gen de bewoners er lucht van via 
de pers. Met vaak steekhouden-
de argumenten trachtten zij de 
bouw niet te voorkomen maar 
wilden zij meepraten over de 
vorm.
Met uitgebreide documentatie 
liet men zien dat de presentatie 
aan de politiek niet conform de 
werkelijkheid was. Zij namen de 
vrijheid over de schetsen van het 
gebouw de werkelijke maten te 
projecteren. De politiek drong er 
bij de wethouder op aan om met 

alle partijen eens rond de tafel 
te gaan. Dat gebeurde maar vol-
gens de buurtbewoners herhaal-
de een ieder zijn standpunten. 
“Nu doorpakken anders volgt er 
weer een vertraging”, volgens de 
wethouder. “De bewoners wil-
den niet met de huurders aan ta-
fel. Zij zijn de huurders dus daar 
horen wij niet mee te overleg-
gen,” vond mevrouw Wiegel na-
mens de bewoners. Pré wonen. 
“De toekomstige eigenaar wel.” 
Er werd door de ontwikkelaar 
en de wethouder op geen enkel 
punt tegemoetgekomen aan de 
wensen van de bewoners. In de 
raadsvergadering namen alleen 
D66 en de PvdA de moeite nog 
om enig uitstel te vragen en te 
zoeken naar een andere locatie 
die er mogelijk wel is. Deze op-
tie werd ontraden door wethou-
der Ates. Het bleef bij de oproep 
en ook D66 en de PvdA stemden 
uiteindelijk voor. Met een kater 
vertrokken de buurtbewoners 

uit de zaal. “Er zijn oneigenlijke 
argumenten gebruikt”, zei me-
vrouw Wiegel. Zo werd gesteld 
dat er begeleiding aanwezig is 
voor de jongeren maar dit is al-
leen maar tijdens het eten. Iede-
re jongere heeft een eigen keu-
ken dus waarom? Gelijksoorti-
ge gebouwen voor deze jonge-
ren zijn aanzienlijk kleiner waar-
om hier dan zo groot?”

Als de offi ciële bouwaanvraag 
wordt ingediend kunnen de be-
woners alsnog bezwaar maken. 
De wethouder zegde toe de re-
acties zorgvuldig te behandelen. 
Uit de praktijk blijkt dat het in-
dienen van zienswijzen meest-
al weinig uithaalt. Rest de buurt-
bewoners nog een gang naar 
de rechter en het indienen van 
planschade. De totale schade is 
door de gemeente berekend op 
24.000 euro. De bewoners ver-
wachten meer. 
Eric van Westerloo
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Dit beeld zonder titel probeert de verbinding tussen de twee oevers 
die door de brug verbonden worden weer te geven. Louise Schou-
wenberg is de in Limburg geboren maakster hiervan. Begonnen als 
beeldhouwer na een studie filosofie aan de Erasmus Universiteit  en 
beeldhouwen aan de Gerrit Rietveld Academie is ij tegenwoordig 
bekend als designcritica en als docent en lector van de Design 
Academy in Eindhoven. Het beeld is van brons en geplaatst op het 
brugdek van de van Merlenbrug in 2003.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Koffieconcert Casca Huisorkest op volle toeren
Heemstede – Gerard Tesselaar, 
de bedenker en eerste dirigent 
van het Casca Huisorkest, werd 
door dirigente Barbara Karst op 
hartelijke wijze bedankt voor zijn 
`uitvinding`. Achttien muzikan-
ten maakten zich op om einde-
lijk eens voor een echt publiek 
te spelen. Een koffieconcert op 
de dinsdagochtend, goed be-
zet, eerst mochten alle mobiel-
tjes uit, net als in het Concert- 
gebouw. Onder leiding van Bar-
bara Karst heeft het blaasorkest 
zich de laatste jaren verder ont-
wikkeld! Het bestaat uit muzi-
kanten met enige ervaring, die 
in een klein, gezellig orkest sa-

men muziek maken. Onder lei-
ding van de vakkundige diri-
gent speelt dit blaasorkest mo-
derne, klassieke, maar ook lich-
te muziek.

De dirigent arrangeert zelf de 
muziek, speciaal voor dit orkest 
en zou best nog wel wat nieu-
we muzikanten willen verwelko-
men. Vooral een tuba en slag-
werk wordt gemist. In het bijzon-
der zijn spelers van de dwars-
fluit, hoorn, klarinet, tenorsax 
en tuba welkom, maar ook spe-
lers van andere (blaas)instru-
menten worden met open ar-
men ontvangen. Gespeeld werd 

onder andere Land of Ho-
pe and Glory, het lijkt wel een 
Big Band. Het Adagio uit Sym-
phony no. 3 van Gustav Mahler 
is eigenlijk bedoeld voor een or-
kest van honderd man, maar je 
hoort ze groeien. De zogenaam-
de H.R. Mars was een Hoog Ren-
dements Mars met een groot 
vraagteken, het werd lekker vlot 
gespeeld en je zou er mooi de 
Vierdaagse mee kunnen afslui-
ten. Mooie muziek van Glenn 
Miller in de Moody Miller Band 
met lange noten en pure swing. 
Het publiek kijkt al uit naar de 
volgende uitvoering.
Ton van den Brink

‘Jazz in Zandvoort’
Zondag 10 mei

laatste concert van seizoen
Regio - In Theater de Krocht 
(Grote Krocht 41, Zandvoort) 
vindt zondag 10 mei het laat-
ste jazzconcert van het seizoen 
plaats. Ditmaal met de Italiaan-
se jazzsaxofonist Max Ionata in 
de hoofdrol.
De aanvang is 14.30 uur en het 
concert bijwonen kost 15,- euro.
Max Ionata (1972) wordt be-
schouwd als één van de groot-
ste saxofonisten van de heden-
daagse Italiaanse jazzscene. Hij 
is te horen op meer dan zeven-
tig platen en en geniet grote be-
kendheid in Italië en daarbuiten, 
met name in Japan. Hij speelde 
in de belangrijkste jazzclubs en 
jazzfestivals over de hele wereld 
en heeft samengewerkt met be-
roemde jazzmusici zoals Robin 
Eubanks, Lenny White, Billy Hart, 
Alvin Queen, Steve Grossman, 
Mike Stern, Bob Mintzer, Hi-

ram Bullock, Miles Griffith, Da-
do Moroni, Enrico Pierannun-
zi en vele anderen. Hij trad op 
in Japan, China, Nederland, En-
geland, Frankrijk, Polen, Span-
je, Portugal, Servië, Zwitserland, 
Denemarken, Duitsland, Ver-
enigde Arabische Emiraten, Koe-
weit, Peru, Verenigde Staten van 
Amerika. Ook won hij diverse in-
ternationale prijzen als de ‘Mas-
simo Urbani’ in 2000 het Natio-
naal Concours van de ‘Jazz Ba-
roda’ in 2000. Hij wordt begeleid 
door pianist Karel Boehlee, con-
trabassist Eric Timmermans en 
slagwerker Frits Landesbergen.
Reserveren? Bel 023-5310631 of 
kijk op www.jazzinzandvoort.nl 
of via www.facebook.com/jazzin-
zandvoort. Voor 12,50 euro extra 
kunt u na afloop gezellig blijven 
eten. Reserveren is voor het eten 
is noodzakelijk.

Herdenking 4 mei in het bos
Indrukwekkende vertelling van Nancy Wiltink
Regio - Stel je voor: een open plek in het bos. 
Het kampvuur brandt. De warme, melancholi-
sche klanken van een accordeon doordringen de 
stilte. Om het kampvuur zitten mensen, ingeto-
gen, de aandacht naar binnen gekeerd.
De accordeon zwijgt, het 4 mei, 20.00 uur en er 
zijn 2 minuten stilte.

Een vrouw richt het woord tot de aanwezigen en 
vertelt het indrukwekkende verhaal over een ou-
de vrouw:

“Het is oorlog. In de verte bulderen de kanonnen, 
dorp na dorp wordt ingenomen of platgebrand. 
De bevolking vlucht weg als de soldaten komen. 
Gruwelverhalen doen de ronde over hoe ze zich 
gedragen.
Alleen de oude vrouw in het bos blijft. De ene na 
de andere vluchteling klopt bij haar aan, ieder met 

een eigen verhaal, ieder met een eigen verlangen 
naar vrede.

Waar en wanneer speelt dit verhaal?
Nu, gisteren, een paar eeuwen geleden?
Het kan immers iedereen treffen, op een dag staat 
jouw land in vuur en vlam. En wat doe je dan?”

Woont u deze vertelling bij dan kunt u daarna 
gezamenlijk een fakkel ontsteken en in stilte een 
rondje door het park lopen. Deze bijzondere her-
denking vindt plaats op zondagavond 4 mei aan 
de Burg. Rijkenspark, Wustelaan 75, Santpoort-
Zuid. Het kampvuur brandt vanaf 19.30 uur. Bij-
drage is 8 euro. 
Reserveren is wel gewenst via info@carmende-
haan.nl of 023-5261144. Na afloop is de bar van 
het nabij gelegen Restaurant Boschbeek open  
voor een nagesprek en drankje.

Heemstede - Donderdagavond 
16 april was het een gezellige 
drukte op de Crayenesterschool 
in Heemstede. Op deze avond 
werden de Oranje Kruis EHBO-
examens afgenomen. Voor het 
derde jaar op rij is wisten al-
le examenkandidaten te slagen 
voor het examen!
Begin dit jaar, op 8 januari 2015, 

is de vereniging gestart met een 
nieuwe EHBO-basisopleiding. 
12 donderdagavonden kreeg de 
groep les van hun eigen instruc-
teur Eerste Hulp waarbij theo-
rie direct in de praktijk werd ge-
bracht door de daarbij behoren-
de handelingen te oefenen. Re-
animeren met daarbij de toepas-
sing van de AED (Automatische 

Externe Defibrillator) is één van 
de belangrijkste onderdelen van 
het examen. Steven Hartsuijker, 
Chantal Hoefnagel, Antonio Lo-
pez Cunha, Birgitte Nolte, Se-
bastiaan Peters, Maria Schuiten 
en Martijn Hartsuijker behaalden 
hun EHBO-diploma.
Meer info vind je op: www.ehbo-
heemstede.nl

Alle EHBO-examenkandidaten geslaagd!



Stuurman Duncan houdt koers.

Proeven van ‘oploeven’, ‘afvallen’ en ‘gijp’...

Spaarnegeuzen steken van wal
Heemstede - Na een extra week zenuwen en verwachting 
waren zaterdag 25 april de Dolfijnen van scoutingvereniging 
Spaarnegeuzen aan de beurt om van wal te steken. Een week 
eerder hadden de Zeeverkenners al meegedaan met de re-
gionale start van het vaarseizoen en de bijbehorende vloot-
schouw.

Voor de Dolfijnen was er een pri-
meur: de oudste Dolfijnen gin-
gen in een Lelieschouw zeilen in 
plaats van in de gebruikelijke Le-
lievlet. Dat betekende hard wer-
ken want behalve grootzeil, fok 
en roer moesten nu ook de twee 
zijzwaarden worden bediend. 
Dat leverde een paar natte han-
den op...

In de Lelievlet ondergingen in-
tussen de Dolfijnen die in het 
winterseizoen lid zijn gewor-
den hun zeildoop. Hoe heet dat 
kleine zeil voorop en wat is een 
grootschoot? Overstag gaan, op-
loeven, afvallen en zelfs een gijp, 
ze hebben er allemaal even aan 
kunnen proeven. De conclusie 
toen ze na anderhalf uur weer 
aan wal stonden: Dit smaakt 
naar meer!

Info: www.spaarnegeuzen.nl.

Scouting WABO 5e plek op 
regionale Scoutingwedstrijden
Heemstede – In het weekend 
van 25 en 26 april organiseerde 
Scoutingregio Haarlem de jaar-
lijkse wedstrijden voor scouts 
van de leeftijd 10 tot 15 jaar. Dit 
jaar geheel in het thema ‘Expedi-
tie Ghana’. Ook een enthousiaste 
groep meiden van Scouting WA-
BO Heemstede was van de partij! 
De meiden gingen de strijd aan 
tegen 16 groepen uit de regio.

Vooraf was goed getraind in za-
ken als tent opzetten, een keu-

ken bouwen, hiken en route-
technieken, koken en natuurlijk 
samenwerken. Aan het eind van 
dit weekend op Scouting Label-
terrein het Naaldenveld werden 
de scores bij elkaar opgeteld.
Tijdens de prijsuitreiking steeg 
de spanning bij de deelnemers! 
De meiden van WABO hebben 
een prachtige 5e plek behaald.

Meer informatie vind je op: www.
waboscouting.nl & facebook.
com/scoutingwabo.

Honkbal
Double Stars tweemaal te 
sterk voor RCH-Pinguïns
Heemstede - Double Stars zal 
geen hoge ogen gooien in de 
strijd om het kampioenschap van 
de Overgangsklasse, maar met 
de Amerikaan Christopher Pfau 
hebben ze een pitcher in huis 
die voor menig tegenstander 
een moeilijk te nemen hinder-
nis zal zijn. Toch was het uitgere-
kend in de wedstrijd met Pfau op 
de Heiloose heuvel dat RCH op 
een overwinning leek af te ste-
venen, maar een 5-0 voorsprong 
was niet toereikend. Een dag la-
ter bleek Double Stars ook zon-
der Pfau uit de voeten te kun-
nen en kwam de Racing al gauw 
op een onoverbrugbare achter-
stand.
In Heiloo ging RCH voortvarend 
van start. Na 3 slagbeurten, met 

daarin honkslagen van Ferd van 
Stekelenburg, Andy Raaff, Tom-
my Vader en Jessey de Jong, ge-
voegd bij een stortvloed aan wil-
de worpen en doorgeschoten 
ballen, stond het 0-5 in Heem-
steeds voordeel en leek Pfau rijp 
voor de slacht. Maar vanaf de 
4e inning gaf de Heiloose heu-
veltroef niets meer weg en be-
gon de thuisploeg aan een in-
haalrace. In de 6e inning, bij een 
stand van 3-5, kwam de defini-
tieve ommekeer. Starter Robin 
van Eis opende met 2 x 4 wijd, 
reliever Hylke van Viersen werd 
direct geconfronteerd met 2 op-
offeringsstootslagen en een 
kostbare misgreep in zijn infield 
en zonder ook maar één enkele 
honkslag scoorde Double Stars 

RODA 23 G1 - HBC G1  2-15       
Saldo opkrikken hét doel!
Maar liefst 4 teams zijn nog in de race 
om zich te laten kronen tot kampioen.

Het doelpuntensaldo van HBC was 
+23. Concurrenten staan al op +40 
en zelfs op +47. Het saldo opkrik-
ken was dan ook de opdracht voor 
vandaag. De tegenstander had ech-
ter personele  problemen en de vraag 
was of HBC wat spelers wilde uitle-
nen. Gelukkig wint de sportiviteit het 
bij het G-voetbal meestal van het resultaat. Ashwin en Maarten 
werden bereid gevonden een groen shirt aan te trekken. Klasse!

Het vooraf gewenste spel, combineren tot bij de keeper en dan 
afronden, begon en had effect. Maar liefst 9 keer werd voor de 
rust het doel getroffen. Er waren veel mooie momenten en doel-
punten te zien. Het mooiste moment van de eerste helft was ech-
ter voor een HBC-er in een groen shirt. Puur op inzet wist Ashwin 
zich langs de verdediging en de keeper te worstelen en scoorde. 
Het plezier spatte er vanaf. En per saldo gaat het daar toch om.

De 2e helft werd het nog mooier. HBC had nu zelfs een kee-
per, Ashwin, uitgeleend. En de regelmatig scorende middenvelder 
Gert-Jan. Het werd voor HBC ook wat lastiger voetballen. “Nog” 
maar 6 keer wisten verschillende spelers het net te vinden. En ook 
nu was er weer een HBC-er in het groen die Sebastiaan wist te 
verschalken. De scorende spelers vandaag waren Arjen (6X), Da-
vy (4X), Rick (2X), Frank (2X) en Jeroen (1x). Die worden natuur-
lijk altijd genoemd. De twee anderen, Denzel en Liban, speelden 
minstens net zo goed maar waren wat minder fortuinlijk. Het ple-
zier was er echter niet minder om.

Nog 3 wedstrijden en dan weten we wie de kampioen is. Per sal-
do hebben we met plezier in de sport en sportiviteit echter nu al 
gewonnen.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

3 keer: 6-5. RCH was nu de kluts 
kwijt, tastte nog een aantal ma-
len diep mis en moest berusten 
in een 9-5 nederlaag.
Zondag in Heemstede deden de 
ploegen aan slag weinig voor el-
kaar onder, maar vielen de honk-
slagen bij de bezoekers gegroe-
peerder, waardoor zij na 6 in-
nings met 0-4 leidden. Starter 
Dion Steyl had er inmiddels 105 
pitches opzitten, maar beklom 
ook in de 7e Heiloose slagbeurt 
de heuvel. Na 3 honkslagen, 
waaronder een triple werd hij bij 
een stand van 0-6 afgelost door 
Hylke van Viersen, die in het res-
tant van de wedstrijd de thuis-
plaat schoon wist te houden. 
De runs van Reggie Valpoort en 
Donny Hamelink in de 7e inning 
waren echter ontoereikend om 
de spanning te doen terugkeren.
A.s. zaterdag ontvangt RCH om 
14.00 uur op het Heemsteedse 
Sportpark de nog ongeslagen 
koploper Twins. De return op 
zondag in Oosterhout vangt aan 
om 14.30 uur.

Leuke actie van Pim Lemmers
Gratis zakje bloemenzaad voor

eerste tien inzenders
Heemstede - “Zaaien doet zoemen”, aldus im-
ker Pim Lemmers uit Heemstede na afloop van 
de landelijke zaaidag voor bijen en vlinders van 
afgelopen woensdag. Op veel plekken in Neder-
land, ook in de regio Kennemerland, werd tijdens 
‘de dag van de aarde’ massaal voor bijen en vlin-
ders gezaaid. Omdat zowel in de stad als op het 
platteland (wilde) bijen te weinig voedsel vinden, 
riepen Pim Lemmers, de Bijenstichting, Imkers 
Nederland en Greenpeace heel Nederland op 
om braakliggende veldjes, tuinen en bermen met 
bij-vriendelijke bloemen in te zaaien. “Vanuit heel 
Nederland kwamen reacties”, vervolgt Pim. “In 
Rotterdam, Utrecht en Amsterdam werden zaad’-
bommen’ gegooid, terwijl de molenaars in Weert 

hun tuinen inzaaiden. In Heemstede zaaide wet-
houder Pieter van de Stadt samen met zijn kinde-
ren op het complex van ‘Kom in Mijn Tuin’. Ook 
basisschool Icarus deed aan de inzaai-actie mee.”                                                                                                                                            

Wilt u de bijen en vlinders ook een handje hel-
pen? Zaadbedrijf De Bolster stelt 10 zakjes be-
schikbaar. Het eenjarige Tübingermengsel is een 
beproefd bijen- en vlindermengsel, geschikt voor 
tuin of akkerrand. Dit bijenmengsel bestaat on-
der meer uit Phacelia, boekweit, gele mosterd, 
koriander, juffertje in het groen en zonnebloem. 
Stuur een mail met je naam en adres naar in-
fo@pimlemmers.nl. De eerste 10 inzenders krij-
gen dan een zakje bloemenzaad thuisgestuurd!
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Woensdag 22 april
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Fotovak-
school Amsterdam in Jans-
kerk Haarlem ‘Profectus’. 
Onder meer werk van Heem-
steedse Juliette Vroom. Jans-
straat 40, Haarlem. Dinsdag 
t/m vrijdag en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
www.profectus2015.nl.

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

Woensdag 29 april
t/m 10 mei

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

Woensdag 29 april
t/m 19 mei
Werk van 14 kunstenaars 
in ‘de Refter’ in Stadhuis 
van Haarlem. Thema ‘Het 
Spaarne Stroomt’. O.a deel-
name uit Heemstede door 
Vera Bruggeman en José van 
Waarden. Bezoektijden: 8.00-
17.00 uur. Zie www.kzod.nl  en 
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel.

Woensdag 29 april
tot 24 mei
‘Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting’ expo-
sitie van fotoportretten die 
Edith Lambermon maakte. 
Te zien tijdens openingsuren 
van de Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1, Heemstede. 
Entree: gratis. Info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

Woensdag 29 april
t/m 28 mei
Tentoonstelling kunstwer-
ken van Astrid van Domse-
laar van Ispelen uit Heem-
stede. Abstract met expres-
sief kleurgebruik. Info op: 
www.astride.exto.nl. Locatie: 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Maandag t/m 
donderdag: 9.00-17.00 uur en 

vrijdag 9.00 -12.00 uur.

Woensdag 29 april
t/m 31 mei 

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

Woensdag 29 april
t/m 30 juni
Laatste expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek, Bennebroeker-
laan 5, van bestuursleden 
Stichting Tentoonstellingen 
Bennebroek: Guus Coene, 
Jomien Hamerslag, Renske 
Hoekstra, Hans Holt, Mie-
ke Mosterdmans en Dine-
ke van de Siepkamp. Maan-
dag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur. 
Woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur.

Woensdag 29 april
t/m vrijdag 3 juli

Rob van Es exposeert bij 
Sanquin Bloedvoorziening, 
Boerhaavelaan 32c te Haar-
lem. Veel foto’s van tulpen.

Donderdag 30 april

AgendA Nieuw programmaboekje 
Heemsteedse Kunstkring 
wordt op grappige en in-
formatieve wijze gepre-
senteerd in het raadhuis 
Heemstede. Bezoekers zijn 
welkom vanaf 19.30 uur.

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

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

Interview en signeersessie 
met Ad Fransen over zijn 
roman Vaderskind, om 14.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Tel. 023-5282472 / www.boek-
handelblokker.nl.

Zaterdag 2 mei
en 3 mei
Letterlievende Vereni-
ging J.J. Cremer geeft in-
vulling aan vrouwen in het 
verzet van WO II. Geregis-
seerd door Marijke Kots. 
Verhalen op muziek gezet on-
der de naam ‘Een eigen me-
lodietje’. Aanvang 2/5 14.30 
en 19.30 uur. Locatie: N-H
Archief, Jansstr. 40 Haar-
lem. Op 4/5 aanvang 14.30 en 
16.30 uur. Waalse Kerk, Be-
gijnhof 30 Haarlem. 

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

Maandag 4 mei
Herdenkingsplechtigheid 

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

Woensdag 6 mei
Frieda Belinfante was de 
eerste vrouwelijke dirigent 
van Nederland. Ze trad op 
in het Concertgebouw met 
een eigen kamerorkest, maar 
haar carriëre werd getorpe-
deerd door de oorlog. Over 
haar schreef Toni Boumans 
een boek. Daarover vindt 
een lezing plaats bij boek-
handel Blokker, 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472. Binnen-
weg 138.www.boekhandel-
blokker.nl.

Zondag 10 mei
Jazz in Zandvoort met dit-
maal saxofonist Max Iona-
ta. Aanvang 14.30 uur in thea-
ter De Krocht, Grote Krocht 41 
Zandvoort.
Reserveren? Bel 023-5310631 
of kijk op www.jazzinzand-
voort.nl of via www.facebook.
com/jazzinzandvoort.

Osiris TrioGratis voor de 
Vrienden van het Podium 
Oude Slot lopende seizoen 
2014–2015. Voor vrienden 
zijn nog enkele plaatsen ver-
krijgbaar, opgave per mail:  
j.rietveldt@quicknet.nl.
Oude Slot Heemstede, Ring-
vaartlaan. Toegankelijk voor 
80 personen aanvang 15.00 
uur.

M o e d e r d a g o p t r e d e n 
‘Meisjes met de Wijs-
jes’ in café de 1ste Aan-
leg, hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat. Deuren open om 
14.00 uur. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Meer info: 
www.1steaanleg.nl

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

Zaterdag 16 mei 
Winkeliersvereniging WCH 
organiseert AutoShow 
Heemstede van 9.30 tot 
17.00 uur. Diverse bijzondere 
auto’s, mmv Ford Museum en 
NZH (bus). Binnenweg/Raad-
huisstraat.

Zaterdag 16 mei
en 17 mei
Toneelstuk ‘The Shadow 
Box’ van de Amerikaanse 
schrijver Michael Cristo-
fer, gespeeld door Haarlem-
se Tooneel club. In Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Aanvang 20.15 uur. www.
haarlemschetooneelclub.nl.

Zondag 17 mei

Gallery Odyssey presen-
teert Carlos Casas ‘Li-
ving with color’. Cubaanse 
kunst. Open: 14.00 - 17.00 uur. 
Pelikaanlaan 3 Heemstede, in-
gang vanaf de trapkant.
www.galleryodyssey.com.

Zondag 7 juni
Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat, van 11.00 tot 
17.00 uur.

Nederlands vocalpop met de Meisjes en de Wijsjes 

Exclusief Moederdag 
optreden in

Moeders en andere belangstellenden
van harte welkom vanaf 14.00 uur.
Het optreden start om 15.00 uur.

Toegang gratis en speciaal voor Moederdag 
biedt het café een leuke attentie bij bestelling 

van een zomers flesje wijn.
Voor meer informatie zie: www.1steaanleg.nl

Heemstede - Op zaterdag 2 mei 
is er een interview en signeer-
sessie met Ad Fransen over zijn 
roman Vaderskind, om 14.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. In Va-
derskind geeft Ad Fransen met 
eerlijk en nietsontziend pro-
za deze vader een stem en ver-
lost hij zichzelf van een geheim. 
Een kind dat op de verjaardag 
van Hitler wordt geboren en ook 
nog eens Adolf wordt genoemd, 
is haast gedwongen te speuren 
naar het oorlogsverleden van 
zijn vader. Ad Fransen weigert al 
heel jong de verhalen te geloven 
die de ronde doen over zijn va-
der, die SS’er was. Pas nu zijn va-
der er niet meer is, licht hij stuk-
je bij beetje het doopceel van zijn 
familie. Hij schetst een nerveus 
huishouden dat wordt geplaagd 
door de naweeën van de Twee-
de Wereldoorlog. Telkens als de 
zoon dichter bij de waarheid 
komt, knaagt het dilemma of hij 
zelf geen verraad pleegt, of hij 
het oorlogsverleden van zijn va-
der wel moet onthullen.
Informatie: 023-5282472.

Signeersessie 
Ad Fransen 

roman 
‘Vaderskind’



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 april 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Voortaan gifvrije 
onkruidbestrijding

In deze uitgave:
- Binnenlopen bij de 
 burgemeester
- Exposities raadhuis
- Raadsbesluiten

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

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

Gastspreker Wim de Wagt
Elk jaar vraagt de burgemeester een inwoner 
van Heemstede een toespraak te houden bij de 
dodenherdenking. Dit jaar heeft zij Wim de Wagt 
uitgenodigd als gastspreker bij de ceremonie 
op de Vrijheidsdreef. Wim de Wagt is schrijver, 
kunsthistoricus en journalist, en bestuurslid van 
de Stichting Joods Monument Heemstede. Hij 
schreef onder andere het boek ‘De kunst van het 
herinneren. Een reis langs de verbeelding van 
verdriet en schoonheid.’

Onthulling joods monument
Eerder op de avond, vanaf 18.15 tot 19.10 uur, wordt 
op de Vrijheidsdreef een gedenkteken voor de 162 
joodse oorlogsslachtoffers uit Heemstede onthuld. 

Lintjesregen
Zes inwoners van Heemstede kregen afgelopen 
vrijdag 24 april tijdens de ‘lintjesregen’ een 
Koninklijke onderscheiding opgespeld. Op 
de foto van links naar rechts: Theo Klein, 
Alexander Dortland, Joke Ruitenberg-Alphenaar, 
burgemeester Marianne Heeremans, Rut 
Assendelft, René Wildeman en Rob Ingenhoest.

Dit gedenkteken is geïnitieerd en gerealiseerd 
door de Stichting Joods Monument Heemstede. 
Belangstellenden zijn ook voor deze ceremonie van 
harte uitgenodigd. Het officiële gedeelte begint 
stipt om 18.30 uur.

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).

Estafetteloop
Medewerkers van de gemeente lopen een 
estafetteloop van Wageningen naar Heemstede 
in de nacht van 4 op 5 mei. Op Bevrijdingsdag 
eindigt deze loop om 10.00 uur voor het raadhuis 
in Heemstede waar burgemeester Marianne 
Heeremans de fakkel met het vrijheidsvuur in 
ontvangst neemt. 

Meer informatie over het programma leest u op 
www.heemstede.nl bij Nieuws.

Breng je ‘oude’ spullen naar een van de 
kringloopwinkels of milieustraat in Heemstede!

Spullen niet 
verkocht op 
Koningsdag?



Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 47, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 21871, ontvangen 11 april 
2015.

- Zandvoortselaan 69, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 21900, ontvangen 9 april 2015.

- M. Vaumontlaan 18, het uitbreiden van een 
woonhuis en wijzigen gevel, wabonummer 
21922, ontvangen 14 april 2015.

- Azalelalaan 17, het vervangen van een schuur en 

het bouwen van een speelkamer aan de schuur, 
wabonummer 22009.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Linge 54, het wijzigen van de voorzijde van 

het woonhuis, het verhogen van het dak 
van de berging en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 21821, ontvangen 7 april 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20548, verzonden 24 april 2015.
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras aan de voorzijde, wabonummer 19232, 
verzonden 24 april 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Gifvrije onkruidbestrijding
Voortaan wordt in Heemstede gebruik gemaakt van 
Ultima als onkruidbestrijdingsmiddel op stoepen 
en wegen. Het gifvrije bestrijdingsmiddel op basis 
van vetzuur wordt in combinatie met thermische 
bestrijding (branden) gebruikt om het onkruid aan 
te pakken. Op 21 april 2015 heeft het college van 
B&W hiermee ingestemd.

Proeven met Ultima
In 2013 en 2014 zijn in Heemstede proeven 
gehouden om de effectiviteit van Ultima te 
onderzoeken. Tijdens de Begrotingsraad op 7 
november 2014 heeft de gemeenteraad besloten 
om vanaf 2015 te stoppen met het tot dan toe 
gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel Round-up 
(met de werkzame stof glyfosaat) en een extra 
budget beschikbaar te stellen voor de inzet van 
duurzame alternatieven.

Spuiten, branden en vegen: 
een duurzame combinatie
Verwacht wordt dat een slimme combinatie van 
verschillende bestrijdingsmiddelen het meest 

effectief is. Voor het branden van onkruid op 
stoepen en wegen is een nieuw type brander 
ontwikkeld die werkt op groengas afkomstig 
van gft-verwerking. Door de straatreiniging 
(veegmachine en handkracht) en onkruidbestrijding 
optimaal op elkaar af te stemmen, wordt zo 
min mogelijk Ultima gebruikt. In Heemstede 
voert Meerlanden zowel de straatreiniging als 
onkruidbestrijding op stoepen en wegen uit.

Exposities raadhuis Heemstede

Expositie ‘Artic’
Fotograaf André Gilden laat met de foto expositie 
‘Artic’ verschillende landschappen en dieren zien 
uit Spitsbergen, IJsland, Canada en Japan om de 
verscheidenheid van dit unieke Noordpoolgebied te 
benadrukken. Deze bijzondere expositie is nog tot 
29 mei 2015 in de publiekshal te zien. 

Mini expositie ‘Verrassende vondsten 
in gemeentehuis Heemstede’
In de Burgerzaal is de hele maand mei een mini-
expositie te zien over archeologie. Drie periodes 
staan centraal. De oudste vondsten komen uit 
de Nieuwe Steentijd en zijn 5000 jaar geleden 
gebruikt door de eerste bewoners van het gebied. 

Uit de Middeleeuwen zijn bijzondere vondsten 
te zien van klooster De Hemelpoort en luxe 
gebruiksvoorwerpen van buitenplaats Hageveld 
weerspiegelen het rijke leven uit die tijd. Dus wie 
nog nooit een vuursteenpriem, schedelkraal of 
kolfslof heeft gezien, krijgt nu de kans.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Vrijdag 1 mei
Binnenlopen bij de 
burgemeester
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 1 mei 
2015 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.

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

Afspraak maken 
= niet wachten!



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 7 mei 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur   bezwaar tegen een opgelegde last onder 
  dwangsom in verband met het aan-
  passen van een overkapping in de 

  voortuin op het perceel Duin en Vaart 25 
  (openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen een besluit van 17 februari 
  2015 met betrekking tot een WOB-
  verzoek (openbaar)
21.00 uur  bezwaar tegen een toegekende 
  vervoersvoorziening (niet openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 23 april 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- Beëdiging W. Kleijer als raadslid (D66)
- Benoeming in raadscommissies
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3

- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk
- Vaststellen Verordening Auditcommissie 

gemeente Heemstede 2015
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting
- Vaststelling bestemmingsplan “Havendreef”
- Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2015
- Bekrachtigen geheimhouding memo met 2 

bijlagen

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

Uitschrijving Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 22 
april 2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. Witjas, geboren 05-10-1934, Herenweg 56A.
- R.J. Broekman, geboren 16-10-1957, 
 Bankastraat 6.
- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, 
 Mr. S. Van Houtenstraat 9.
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 4 maart 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- I.G. Lodor, geboren 04-02-1991, Zandvoortselaan 

93.

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

Handhavingsacties
Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 12 mei 2015 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. 

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

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

Verwijdering fiets Frans Lisztlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Basic, met lekke 

achterband en kapot linkerpedaal ter hoogte van 
Frans Lisztlaan 42.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering opgelegde boot Patrijzenlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 21 april 2015 het volgende vaartuig in 
opgelegde staat aangetroffen:
- Een witte stalen roeiboot, zonder naam, op de 

oever van de Glipperzandvaart, ter hoogte van 
Patrijzenlaan 11. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 18 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van de oever te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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



Toneelstuk L.L. Cremer ‘Vrouwen van verzet’
Regio - Verhalen over de weer-
zinwekkendheid van de oorlog 
(en) moet verteld blijven zodat 
de geschiedenis levend blijft. Al-
thans dat is de mening die breed 
wordt gedragen. De Letterlie-
vende Vereniging J.J. Cremer, 
bekend van het toneelcircuit in 
Zuid Kennemerland, geeft hier 
een eigen invulling aan.
Verhalen worden verteld over 
vrouwen die een rol speelden 

in het verzet. Deels zijn de ver-
halen op muziek gezet onder de 
naam ‘Een eigen melodietje’. Het 
is een collage van teksten van 
Etty Hillesum. Het geheel is ge-
regisseerd door Marijke Kots. De 
muziek wordt verzorgd door Ti-
neke en Joseph Vlaar. Op zater-
dag 2 mei 14.30 en 19.30 uur is 
de locatie het Noord-Hollands 
Archief, Jansstraat 40 te Haar-
lem. Zondag 3 mei en maandag 

4 mei 14.30 en 16.30 uur geeft 
J.J. Cremer deze voorstelling in 
de Waalse Kerk, Begijnhof 30 in 
Haarlem.
Om in de geest van de herden-
king van 4 mei te blijven is dit 
een uitgelezen gelegenheid om 
eens even op een andere wijze 
stil te staan bij de rol van de dap-
pere vrouwen in het verzet tegen 
de onderdrukker.  
Eric van Westerloo

Bennebroek weer met 
bridgebeker naar huis 

Regio - Op vrijdag 24 april werd voor de 10e keer een bridgedrive 
gespeeld aan de vooravond van Bloemencorso in het Jagershuis 
te Bennebroek tussen de vier bridgeverenigingen die van het ge-
bouw gebruikmaken.
Adriaan Pauw, Bennebroek, Linnaeus en de Damesbridgeclub. 
Van elke vereniging worden 12 paren geselecteerd en zij spelen, 
onder leiding van Piet v.d. Raad, deze drive over zes ronden van 
vier spellen.
De winnaars van de parenwedstrijd werden Tecla Baas en Theo 
v. Zwam, uitkomende voor de bridgeclub Adriaan Pauw met een 

score van 60,87%. Deze strijd 
was tot het eind toe spannend, 
want Rosemarie en Marcel Pe-
per stonden de eerste vijf ronde 
ruim aan kop. In de laatste ron-
de, toen alle spellen gespeeld 
waren bleek tot dat Tecla en 
Theo de winnaars.
De belanglijkste uitslag was fei-
telijk die tussen de verenigin-
gen.
Toen alle procenten bij elkaar 
waren opgeteld en gedeeld 
bleek dat de Bridgeclub Ben-
nebroek er weer met de beker 
vandoor ging. Hun gemiddelde 
score was 52,50%.
Bridgeclub Linnaeus werd 
tweede met 50,46% Adriaan 
Pauw stond nog net op het po-
dium met 49,89% en de dames 
sloten de rijen met 47,96%.

Eenieder ging met een bosje 
gele tulpen naar huis.

De winnaars Tecla Baas en Theo v. Zwam.

Spaanse Conversatiecursus
Heemstede - In de cursus 
Spaanse conversatie wordt al-
leen Spaans gesproken en is 
een bepaald niveau van het 
Spaans dus wel een vereiste. 
Naar aanleiding van eigen ver-
halen, nieuwsberichten, boeken 
en films zijn de thema’s van ge-
sprek zeer uiteenlopend.

De docent Charlotte Ruge-
bregt leidt de thema’s in de 
juiste banen waardoor er vloei-
ende interacties tussen de cur-
sisten plaatsvinden. Met elkaar 
kijken we naar de resultaten 
die hier uit voortkomen en de 
eventuele verbeterpunten die 

voor de daarop volgende week 
geleerd worden.
Er is geen boek nodig. De 
docente verzorgt het lesmate- 
riaal.

De cursus van 6 lessen Spaans 
Conversatie is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de vanaf donderdag 21 mei van 
9.30-11.30 uur. Opgeven kan via 
www.casca.nl of (023) 548 38 28 
kies 1.

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt 
nog tientallen collectanten
Regio - Van 13 tot en met 19 
september aanstaande vindt de 
jaarlijks terugkerende collec-
teweek plaats van het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds zoekt hier-
voor in deze regio nog tientallen 
extra collectanten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds 
heeft de collecte heel hard no-
dig. Het fonds krijgt geen over-
heidssteun en is volledig afhan-
kelijk van de inzet van vrijwilli-
gers. Mede dankzij de collec-
te zijn er in 2014 zeven nieuwe 
wetenschappelijke onderzoe-

ken naar spierziekten gefinan-
cierd. Deze nieuwe onderzoeken 
zijn van levensbelang voor de 
200.000 mensen met een spier-
ziekte in Nederland. Helaas is er 
voor veel spierziekten nog geen 
behandeling. De meeste spier-
ziekten zijn progressief en een 
groot deel van de mensen komt 
in een rolstoel terecht. Zelfs al op 
hele jonge leeftijd.
Geïnteresseerde vrijwilligers 
kunnen zich melden bij Mar-
ja Beukers via telefoonnum-
mer 06-10261521 of per mail 
m.beukers@spierfonds.nl.

Waterbeestjes 
onderzoeken

Heemstede - Zondag 17 mei 
van 14.00 tot 15.00 uur wordt 
de excursie ‘Wat leeft er alle-
maal onder water?’ georgani-
seerd. Met de boswachter kun-
nen kinderen met schepnetjes 
waterdiertjes uit de sloot of vij-
ver halen. Met een loeppotje kun 
je van dichtbij bekijken wat er in 
het schepnetje zit. Met de zoek-
kaart erbij weet je precies welk 
beestje het is. Leuk en lekker ac-
tief! Vertrekpunt: Leidsevaartweg 
tussen nummer 49 en 51, Heem-
stede. 
Kosten: kinderen tot 12 jaar 4,- 
euro, van Beschermers 3,- euro. 
De ouders mogen gratis mee.

De voorzitters zijn van links naar rechts Joke Veldhuijzen 
(Bennebroek) Karel Zwetsloot (Adriaan Pauw), Gijs Gageldonk 
(Linnaeus) en Joke Meijer (Dames).

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’.

INGEZONDEN


	18_ED5_PAG03
	18_ED5_PAG04
	18_ED5_PAG05
	18_ED5_PAG07
	18_ED5_PAG11
	18_ED5_PAG33
	18_ED5_PAG35
	18_ED5_PAG37



