
Heemstede – Natuurlijk; het 
was niet lekker warm en er 
was regen maar Heemstede 
vierde een ‘warme’ Konings-
dag. Met hartverwarmende 
muzikale optredens en di-
to applaus. Met hartverwar-
mende gezelligheid op het 
Wilhelminaplein bijvoorbeeld 
en in de Oude Kerk. 
Ook hartverwarmend waren 
uiteraard de Koninklijke on-
derscheidingen die een dag 
eerder werden uitgereikt.
Vrijwilligers en ondernemers 
hadden voor een goedge-
organiseerde feestdag ge-
zorgd. Je kon de hele dag op 
pad om van alle activiteiten 
even te proeven.
Dat kon natuurlijk ook letter-
lijk met Oranjebitter, een glas 
wijn of lekker biertje. Ko-

ningsdag 2016, Heemstede 
vierde een gemoedelijke 49e 
verjaardag van Koning Wil-
lem-Alexander. Elders in de-

ze krant meer over de ‘lint-
jes’ en een terugblik op Ko-
ningsdag.
(foto’s: Ton van den Brink)
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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

WWW.DEOOSTEINDE.NL

HEMELVAARTSDAG

OPEN
VAN 10.00 - 17.00 UUR

MOEDERDAG 8 MEI

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede viert een 
gemoedelijke Koningsdag

‘Tijdelijk herstellen oude situatie’
Gemeente voert druk ProRail op 
Heemstede - Het college 
heeft besloten druk te zetten 
op ProRail om de overgang 
bij het Laantje van Alver-
na snel te heropenen. Pro-
Rail en de bewoners van de 
Laan van Alverna hebben de 
gemeente verzocht de weg 
naar de overgang te ont-
trekken aan de openbaar-
heid. Hierop reageerde het 

college op 28 april. Burge-
meester en wethouders wij-
zen het verzoek tot onttrek-
king af, met dien verstande 
dat de gemeenteraad hierin 
het laatste woord heeft. Te-
vens legt de gemeente een 
verhoogde dwangsom op. 
ProRail heeft tot 1 augustus 
de tijd de overweg weer te 
heropenen. Dit op straffe van 

10.000 euro per dag met een 
maximum van 100.000 euro. 
ProRail meent uit eerder ge-
sloten overeenkomsten met 
de gemeente te kunnen op-
maken dat de gemeente zou 
meewerken aan een defi ni-
tieve sluiting. De gemeen-
te ontkent dit. Ook de be-
woners van de Laan dringen 
erop aan de openbaarheid 

op te heffen. Er blijken vol-
gens het college echter goe-
de en goedkope oplossingen 
te zijn om de overweg vol-
doende veilig te heropenen 
zonder overlast voor de be-
woners. De gemeente stuurt 
aan op het tijdelijke herstel-
len van de oude situatie, tot-
dat er een defi nitieve oplos-
sing is. Andere partijen zoals 
buurtbewoners, gebruikers, 
de Fietsersbond en Wan-
delnet willen niet nog jaren 
wachten op heropening. Ja-
ren die ProRail zegt nodig te 
hebben om iets te bedenken 
en te realiseren. Het gemeen-
tebestuur is het met deze 
laatste groep belanghebben-

den eens. In eerste instan-
tie zal de commissie Ruimte 
een standpunt bepalen waar-
na dit vervolgens wordt be-
krachtigd in de raadsverga-
dering van mei. De politiek is 
verdeeld, al tekent zich een 
meerderheid af die het colle-
ge in haar standpunt steunt.
Na een afwijzing zullen er 
waarschijnlijk nieuwe ge-
rechtelijke procedures vol-
gen. Nu ProRial onder het re-
gime van het ministerie valt, 
waait er mogelijk een ande-
re wind. Met het opvoeren 
van de druk zet het college in 
ieder geval een stap in deze 
langslepende kwestie. 
Eric van Westerloo

Heemstede viert een 
gemoedelijke Koningsdag
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van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Donderdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag
Trefpunt Bennebroek: 
10u. ds. J.E.Th. Nak-Visser, 
gezamenlijke dienst.

Zondag 8 mei, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein: 10.00 uur. 
ds. J. van Popering Land 
(Crèche tot 4 jaar). Tevens 
Kinderkring (4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

De toenfoto is een frag-
ment uit een foto van 1984 
van Jan van Goyenstraat 
19 met dank aan Jacques 
v.d. Hulst, het laatste pand 
uit de eerste serie van 7, 
gebouwd in de jaren 20. In 
1932 zijn er bouwtekenin-
gen om het woonhuis te 
verbouwen tot winkel en al 
in 1932 bood Maison Tum-
mers vanuit de Jan van 
Goyenstraat 19 voor een 
knalprijs van 6 cent tom-
pouces aan.

Ook Tummers (eerder al 
Leijenaar op nr. 16) ont-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (22)

kwam niet aan het gebrek 
aan grondstoffen in 1941 en 
moest daardoor de winkel 
op zondag sluiten. Tummers 
was ook één van de prijswin-
naars tijdens de etalagewed-
strijd in april 1953. In de ca-
tegorie ‘Beste verkoop-etala-
ge’ was Tummers nummer 1. 
In mei 1957 vierde mevrouw 
A.G.P. van Aarsen haar zilve-
ren jubileum bij Tummers in 
het fi liaal. Na haar opleiding 
in de zaak aan de Binnenweg 
werd ze fi liaalhoudster in de 
Jan van Goyenstraat. Ieder-
een kende haar als tante Let. 
Voor haar trouw en plichts-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 8 mei, 
10.00 uur onderwijsdienst 
met mevr. J. Rothuizen

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Donderdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag
10.00 uur. ds. J.E.Th. Nak-
Visser 
Gezamenlijke dienst met 
Heemstede

Zondag  8 mei: 10.00 uur, 
ds. J.E.Th. Nak-Visser 
Dienst van Schrift en Tafel. 
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 8 mei, 
10.00 uur, voorganger 
Ds. M. A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Donderdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag
10 uur Ds. M. van Duijn
Na de dienst kunt u 
gezellig een kopje koffi e 
in ‘Het Jagershuis’ 
drinken.

Zondag 8 mei, 
10 uur Ds. H.A Post 
uit Veenendaal

www.hervormdpknbennebroek.nl

betrachting kreeg zij een 
Perzisch tapijt cadeau en van 
het personeel kreeg ze een 
schemerlamp. De heer John 
Vonck (zoon van de winkelier 
van nummer 21) vertelde dat 
er een speciale ‘koerier’ heen 
en weer reed tussen de Bin-
nenweg en de Jan van Goy-
enstraat met een specia-
le fi ets, die zodanig was ge-
bouwd met een rek en ve-
ring, waardoor de gebaks-
dozen niet zouden rammelen 
tijdens het fi etsen over straat. 
Zo kwamen de op de Binnen-
weg gemaakte gebakjes (op 
de Jan van Goyenstraat was 
geen bakkerij) heel in de Jan 
van Goyenstraat aan.
Tummers heeft het lang vol-
gehouden in de Jan van Goy-
enstraat, want in het adres-
senboek van 1969 zit Tum-
mers nog steeds op nummer 
19.  In 1971 echter op de Von-
dellaan. In 1975 komen we in 

het adressenboek van Heem-
stede de fi rma Archos tegen, 
een fi rma voor Interieurpro-
jecten. Op de toenfoto (1994) 
zien we Home Styling staan 
voor ‘Project Carpeting’ als 
opvolger van Archos. Sinds 1 
mei 1985 zit Christiaan Coif-
fures er al weer, zoals op de 
nu-foto van Harry Opheikens 
van april 2016 is te zien, met 
een moderne entree.

Mocht u verhalen of in-
formatie over de Jan van 
Goyenstraat 19 willen ver-
tellen dan kunt u terecht 
via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Beeldma-
teriaal is ook zeer welkom. 
Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).
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Rob de Groot
Regulierspoort 42
2152 RB Nieuw-Vennep
Tel. 06-22 549 780

W: www.amerstudio.nl
M: info@amerstudio.nl

HJF Huiswerkbegeleiding
In alle Rust en Regelmaat werken aan een goed Resultaat!

 Er is nu ruimtE voor niEuwE inscHriJvingEn

Gevestigd in de oude dorpskern van Heemstede.
Adres: Pinksterkerk, Camplaan 18 in Heemstede

Dagelijks geopend van 14.00 - 18.00 uur

Informatie: Hedwig Jurrius, 06-46577776 

naar HEt voortgEzEt ondErwiJs?
mEt HJF HuiswErkbEgElEiding gaat HEt lukkEn!

Brasserie Sanz
Jan van Goyenstraat 31, 2102 CA Heemstede
info@sanz.nl • www.sanz.nl, 023-5291892

ALLE DAGEN GEOPEND

menu 

29.50

De hele maand mei

6-gangen 
verrassingsmenu

voor maar

Met verdriet, maar dankbaar dat wij hem zo lang 
bij ons mochten hebben, geven wij u kennis van het 
vredig inslapen van onze lieve vader, schoonvader, 
grootvader, overgrootvader en bet-overgrootvader

Cornelis Martinus Weijers
- Kees -

weduwnaar van Annie Weijers-Driessen

Heemstede,                                Hoofddorp,
26 november 1925                  24 april 2016

Marian en Ton
    Edith en Beat
        Desirée en Mathias
            Lorenz
        Domenik en Claudia
    Mark en Celia
        Elias

Lia
    Carline
        Quinten
        Daniël

Correspondentieadres:
Cruquiushaven 12
2102 LX Heemstede

De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 3 
mei plaatsgevonden in crematorium Haarlem, 
te Haarlem.

UITVAARTVERZORGING

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

BETAALBAAR MAATWERK!
Erika

Gevestigd in Heemstede

Verhuizen?
Huis uitruimen?

Ik help u graag.

Bel gerust voor
informatie: 06-84051311/

06-44390330
sarkissianartak@gmail.com

Op zoek naar een goede
loodgieter/installatiebedrijf?

Bel of mail naar:

023-5286802 • info@vosse.nl
Erkend gas-, water-, cv installatiebedrijf. Ook voor zonne-
boilers, warmtepompen (subsidies in 2016). Tevens sanitair 
en kompleet geïnstalleerde badkamers. Pas 85 jaar jong en 
springlevend. Kijk op onze site: www.vosse.nl

GEVRAAGD:
HONDENOPPAS
Voor onze 2 lieve oude honden. 
Het gaat om een dag of soms
een week. Graag een lief en

betrouwbaar persoon die veel 
thuis is. Vergoeding in overleg.

Tel. 06-46031485

Opslagruimte 
gevraagd om 

te huren
Ter grootte van een 

schuur (min 2 bij 2 m). 
Tegen kleine vergoeding. 
Heeft u nog een ruimte 
voor opslag in omgeving 

Heemstede? Reacties 
naar: 06-5162 25 38

Wil jij een lekker balletje 
trappen in een gezellig team? 
Wij zijn het damesteam bij HBC. Onze leeftijd 
20-40 jaar. Voor volgend seizoen zijn wij op 
zoek naar enthousiaste voetbalsters, die zich 
aangesproken voelen door de woorden gezel-
ligheid en serieus tegen een balletje trappen. 
Ons niveau is een vriendenteam dat graag wil 
winnen en bij thuiswedstrijden altijd aan een 
derde helft doet. Proeftrainen?
Neem dan contact op met Margreet Paluta via
06-13566083. Graag tot ziens bij HBC!

Op
rO

ep

Te koop:
Skil kettingzaag 40 cm + extra 
zaag, €250,-. 
170 winkelnieuwe boeken, 
pockets en ingebonden, een 
koop, €140,-. 
Tel. 06-22834077
Te koop:
2 opbergkastjes van hout voor 
dvd/video. Hoogte 58 cm. 
Diepte 12 cm. €15,-.  
Tel. 023-5581649
Te koop:
Gordijnen ecru, Hema, z.g.a.n., 
2 x lengte 1.85, breedte 1.98, 
geplooid, totaal 40 haken, zoom 
20 cm, €50,-.  
Tel. 06-14109638
Te koop:
Dames kleding, xxl, 48, 50, 52, 
z.g.a.n., €17,50. Hema gordijn, 
ecru, geplooid, rails 170 breed, 
2.40 lang, z.g.a.n. €37,50.  
Tel. 06-14149638
Te koop:
Konijnenhok binnen, 2 stuks. 
90 cm lang, wel wat gebruikt 
maar in goede staat, €20,- p/s. 
€35,- voor 2.  
Tel. 06-45142947

Te koop:
Gloednieuwe konijnenren met 
deurtje (zilverkleurig) voor 
konijn, incl. dakje van nylon. 
Nwpr: €49,-. Voor €25,-.  
Tel. 06-45142947
Gevraagd:
Een nieuwe of een gebruikte 
Ziggo smartcard. Wij hebben 
hem nodig voor een extra tv.  
Tel. 023-8221399
Te koop:
Kurkentrekker screwpull. Nooit 
gebruikt, lm200 in doos. Nieuw 
€95,-. Nu €45,-.  
Tel. 06-27052781
Te koop:
Black en Decker heggenschaar, 
type gt 231, 50 cm. Peugeot 
heggenschaar th 420df type 2. 
Vraagprijs €20,-.  
Tel. 023-5295962

Te koop:
2 driewielers voor peuters. Per 
stuk €10,-. Zijn in goede staat.  
Tel. 06-51376173

Te koop:
Altrex reform ladder, 3 delen, 
opsteekladder, 9 treden 3 x, 590 
cm, €65,-. Tel. 023-5280800

Te koop:
Parasolvoet beton, liggende 
hond. €10,-. 
Tel. 06-27052781

Te koop:
28 pepsi glazen. Nieuw in 
doosjes. €15,-.
Tel. 06-27052781
Te koop:
Mooie krul-peterselie planten, 
€0,60 per stuk. Per 5 stuks  
€2,50.  
Tel. 023-5287021
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Feest van de Geest in kunst in kerken 

Pinksterfeest met inspirerende
eigentijdse kunst in Oude Kerk
Heemstede – Ze staan met 
de wortels in de grond als de 
twaalf stammen van Israël en 
hun gezichten vertonen nog 
hun hoop en verwachting op 
de vage berichten over de 
eventuele opstanding van 
Jezus. Met dit beeld vertaalt 
kunstenares Antoinette Ot-
ten het Pinksterverhaal. Het 
vervolg beeldt zij uit met een 
groot beeld van de evange-
list, de boodschapper van het 
goede nieuws, als de aposte-
len die in alle talen spraken. 
Deze beelden zijn tijdens ‘het 
Feest van de Geest’ te zien in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. Wie aan een ander 
wil vertellen wat het Pink-
sterfeest inhoudt, merkt dat 
woorden tekort schieten. Het 
is alsof ‘de Geest’ zich niet in 
mensentaal laat vangen. Een 
beeld zegt meer dan duizend 
woorden, zeker als het om 
Pinksteren gaat. Daarom is 
er van 5 t/m 16 mei het pro-
ject Feest van de Geest, een 
eigentijdse kunstroute met 
Pinksteren als inspiratiebron 

langs acht kerken van Heem-
stede tot Velsen. Het thema 
van dit landelijke evenement 
is dit jaar ‘Vrijheid van de 
Geest’. Voor alle deelnemen-
de kerken zijn kunstenaars 
gevonden die speciaal voor 
deze gelegenheid een kunst-
werk maakten dat geïnspi-
reerd is op het Pinksterfeest 
en past bij de architectuur 
van de kerk. In Heemstede is 
de Oude Kerk aangepast en 
klaar om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. Vooral culturele 
evenementen die graag ge-
bruik maken van de unieke 
akoestiek van de kerk. Een 
mooie gelegenheid om te kij-
ken naar de nieuwe stoelen, 
podium, de prachtige vleu-
gel, liturgisch meubilair en de 
corridor die de kerk verbindt 
met de Pauwehof. Daarnaast 
zal er tijdens de openstel-
ling natuurlijk aandacht zijn 
voor het Pinksterfeest (wat 
is dat eigenlijk?). Geregeld 
zal er ook muziek te horen 
zijn. De acht kerken zullen 
in de periode tussen Hemel-

vaart en Pinksteren hun deu-
ren openzetten voor bezoe-
kers. Sommigen van hen ko-
men misschien voor het eerst 
in een kerk of zullen nauwe-
lijks weten wat het Pinkster-
feest inhoudt. Zij komen om 
te genieten van hedendaagse 
kunst, om zich te laten inspi-
reren of omdat ze op zoek zijn 
naar zingeving, rust of ont-
spanning. Het is een mooie 
kans om hen te ontmoeten 
en te ontvangen in de kerk. 
De kunstenaars zullen vaak 
aanwezig zijn voor een toe-
lichting op hun werken. Op 
de website en via de Face-
bookpagina is de meest ac-
tuele informatie beschikbaar. 
In de andere deelnemende 
kerken zijn weer andere kun-
stenaars die exposeren. Ruim 
honderd verschillende ker-
ken in Nederland besteden 
op deze manier aandacht aan 
het Pinksterfeest. De kerken 
zijn open van 13.00-17.00 uur 
op 5, 7 en 8 mei en 14 t/m 
16 mei.
Ton van den Brink 

Links Antoinette Otten, rechts dominee Pieter Terpstra.

Lezing bij Boekhandel Blokker
‘Voortreffelijk leesbare geschiedenis 
van joden in Nederland’
Heemstede - Op donderdag 
12 mei wordt bij boekhandel 
Blokker een lezing gegeven 
over de onlangs verschenen 
‘Gids voor Joods erfgoed 
in Nederland’. Deze lezing 

vindt plaats om 20.00 uur. 
Het adres is Binnenweg 138 
in Heemstede. Jan Stouten-
beek en Paul Vigeveno ver-
zorgen de avond. “Deze gids 
is een voortreffelijk leesbare 

Het lintje gedevalueerd?
Koningsdag was weer het 
moment dat duizenden 
Nederlanders een lintje 
ontvingen. Intussen lopen 
er 350.000 landgenoten 
rond met de een of andere 
onderscheiding. Natuur-
lijk, goed bedoeld vrijwil-
ligerswerk mag beloond 
worden, maar moet dat 
meteen een Koninklijke 
onderscheiding zijn? Het 
langdurig bij een en de-
zelfde werkgever werken 
kan al reden zijn voor een 
lintje. Als je het geluk hebt 
in Brabant of Limburg te 
wonen is de kans op een 
lintje veel groter dan wan-
neer je in Flevoland of 
Noord-Holland woont.
Op iedere 3300 Limbur-
gers loopt er één met een 
onderscheiding op de 
borst. 
In Noord-Holland is dat 
getal bijna één op de 
6000. Volgens het Kapit-
tel voor de Civiele Orden, 
de instantie die de uitgifte 
van de lintjes regelt, moet 
een onderscheiding geen 
strooigoed worden. Daar 
begint het misschien wel 
op te lijken, al kan het ka-
pittel daar zelf weinig aan 
doen. Netto stijgt het aan-
tal dragers met ongeveer 
1.800 personen per jaar. 
Na het overlijden van een 
drager gaan de versierse-
len terug naar de Staat. 
De medailles worden op-
gepoetst of hersteld en 
gaan daarna na de vol-
gende drager. Als de fa-
milie het kleinood graag 

wil houden moet er in de 
buidel worden getast. Lid 
in de Orde van Oranje-
Nassau is het goedkoopst 
en kost de nabestaanden 
rond de 200 euro. Ridder 
Grootkruis in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw 
wordt voor 2.250 euro ei-
gendom van de familie. 
Jaarlijks worden er onge-
veer 300 aanvragen afge-
wezen. De reden: de bur-
gemeester oordeelde ne-
gatief, maar is toch ver-
plicht de aanvraag door te 
sturen. Er komen ook aan-
vragen voorbij van Neder-
landers met een strafblad. 
Zelfs het rijden onder in-
vloed kan een rede zijn om 
een aanvraag niet te ho-
noreren. 
Een paar jaar Kamerlid, 
wethouder of burgemees-
ter is voor mij geen reden 
voor een lintje. Een van de 
directeuren van mijn be-
drijf kreeg ooit een lintje 
omdat hij zo lang zijn best 
had gedaan, zonder eni-
ge relevante maatschap-
pelijk bijdrage. De chef 
van de postkamer had een 
langere staat van dienst, 
deed in zijn vrije tijd vrij-
willigerswerk maar kreeg 
niets. Hoe eerlijk is dat? 
Ik wil niemand te kort 
doen en het is de ontvan-
gers van harte gegund. De 
overheid zou er goed aan 
doen minder lichtzinnig 
om te gaan met alle goed-
bedoelde aanvragen.

Eric van Westerloo.

geschiedenis van de joden in 
Nederland met een diepgang 
die de verwachtingen van het 
woord Gids ver overstijgt.” Zo 
zegt Emile Schrijver, Alge-
meen directeur Joods Histo-

risch Museum en Joods Cul-
tureel Kwartier. Per streek 
en plaats beschrijven de au-
teurs de vele gebouwen, mo-
numenten, plekken en objec-
ten die te maken hebben met 
de joodse cultuur, religie en 
geschiedenis. Dit varieert van 
een kleine dorpssjoel en een 
vergeten begraafplaats tot 
het Spinozahuis in Voorburg 
en de resten van het imperi-
um van textielbaron Menko 
in Enschede. Met aandacht 
voor regionale verschillen en 
details, op basis van veel en 
gedegen onderzoek, worden 
de geschiedenis en de hui-
dige joodse gemeenschap-
pen uitvoerig beschreven. 
Het boek is rijk geïllustreerd 
met historische afbeeldingen, 
foto’s en stadsplattegronden. 
Een onmisbaar naslagwerk 
en een uitvoerige gids.

Jan Stoutenbeek en Paul Vi-
geveno publiceren al ruim 
dertig jaar over de joodse 
wereld in Nederland. 
Toegang bedraagt 5,- en re-
serveren is gewenst, via 023-
5282472 of info@boekhan-
delblokker.nl

Het lintje gedevalueerd?

Column
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Slagerij van der Werff gewoon 
      goed!

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
Maandag tot vrijdag 8.00-19.00 uur • Zaterdag 8.00-18.00 uur

Slagerij van der Werff gewoon 
      goed!gewoon 

 goed!gewoon 

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
     

GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363
     

Maandag tot vrijdag 8.00-19.00 uur • Zaterdag 8.00-18.00 uur

Iedere woensdag

Rundergehakt

  kilo 7.49
H.O.H. gehakt

kilo

7. 49

Iedere donderdag

Hol. biefstukjes

     3 stuks 5.98
Kogel-biefstukjes3 stuks7. 49

5.98

5.98

1.19
1.69

Cervelaatworst 100 gram 

Kipfi let 100 gram  

1.29Fricandeau  100 gram 

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!

5.00Tartaartjes
4 voor

Minutesteaks
4 voor

Salami cordonbleu  500 gram

Zaterdag:

Beenham uit eigen worstmakerij
heerlijk voor bij de asperges 100 gram 

7. 491.691.69
1.29

Vrijdag

Chinees buffet

Vanaf 17.00 uur warm

in de hal, per kilo 11.98

HEERLIJKE VLEESWAREN VERS VOOR U GESNEDEN

2.29
Geldig van vrijdag 6-05 t/m woensdag 11-05. HEMELVAARTSDAG GESLOTEN

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJEZaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJEZaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

Wij zijn nu één jaar Coop De Koning
Om dat te vieren hebben wij de volgende aanbiedingen voor u!

Kom asperges proeven zaterdag 7 mei van 11.00 tot 15.00 uur
Hollandse
asperges
500 gram

Asperges
aardappelen
schaal  1 kilo

VOOR

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18
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< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
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Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram
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Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
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400 gram, per brood
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Zuivelhoeve 
yoghurt, 
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1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
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Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24
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KORTING*
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OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR
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0.99

500 GRAM
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Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze
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10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
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doosjes of potten 
naar keuze 
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van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.
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yoghurt, 
vla of duo vla  
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0.89
1.85
1.39
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1.69
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Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24
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OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR
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De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18
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OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
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Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
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Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
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los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29
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Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren
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gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24
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KORTING*
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GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!
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uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
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yoghurt, 
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1.39
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Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE
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stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

124
249 

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

gratis
2eMaggi saus voor asperges

per zakje  

107

VOOR

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

125
180 

VOOR

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

369
399 

VOOR

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

499
529 

VOOR

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

De Koning
Glipperdreef 105, Heemstede

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Aanbiedingen geldig van woensdag 29 april t/m zondag 3 mei 2015. week 18

MA-ZA 8.00 - 20.00
ZO 14.00 - 18.00

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

max 4 kratten per klant

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Heineken pils
krat 24 fl esjes à 300 ml

8.99
KRAT

Coop 
aardbeien
bak 500 gram

0.99

500 GRAM

Bakkerij 
Nol Bertram
Jordaanse broden
alle soorten
400 gram, per brood

0.99
1.69

Douwe Egberts 
aroma rood 
fi lterko�  e of bonen  
2 pakken à 500 gram naar keuze

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Alle overige 
Douwe Egberts
ko�  e  
2 pakken, zakken, 
doosjes of potten 
naar keuze 
bijv. ko�  e snelfi lter rood 250 gram
van 5.22 voor 3.92

2e 
HALVE PRIJS*

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Zuivelhoeve 
yoghurt, 
vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.89
1.85
1.39

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi guren

Alle Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram jong 
gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24

25% 
KORTING*

(slagerij gesloten)

OPEN: WOENSDAG 29 APRIL 8.00 UUR

Woensdag 29-04
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS BOS BLOEMEN

Donderdag 30-04Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS VERASSING
Vrijdag 01-05
Bij besteding van €25,- of meer een:GRATIS APPELTAARTJE

Zaterdag 02-05Bij slagerij van der Wer� :bij besteding van €10,- of meer een:

bij besteding van €10,- of meer een:GRATIS GEKOOKTE WORST

Woensdag 29-04van 13:00-16:00: voor de kinderentovert clown Niekie ballonnen omin de mooiste fi gurenUW SUPERMARKT 
GAAT ER FLINK 
OP VOORUIT!

599
699 

Biologische eieren
doos 6 stuks

J. Meyer, Pinot Blanc
� es 0,75 liter

Erben Riesling
� es 0,75 liter

Ana, Sauvignon Blanc
Nieuw Zeeland
� es 0,75 literAanbiedingen geldig t/m zondag 8 mei
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Ophaalservice bij The Vintage Store
‘Ontspullen’ gaat verder dan opruimen
Heemstede - Vele inwoners 
van Heemstede en omstre-
ken hebben in de afgelopen 
jaren dozen vol met spullen 
naar een kringloopwinkel ge-
bracht. 
Wanneer je aankomt rijden 
bij The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg om goederen 
af te geven, merk je al snel 
dat je niet de enige bent. 

“Er is een trend van minima-
lisme, mensen willen minder 
rommel in huis, dan hoeven 
ze ook minder schoon te ma-
ken en op te ruimen. Vrijwel 
alle kringloopbedrijven die 
ik spreek merken dat er de 
laatste maanden aanzienlijk 
meer spullen binnenkomen”, 
zegt Leonie Reinders van 
Branchevereniging Kring-
loopbedrijven Nederland.

“Het komt onder meer door 
het fenomeen ‘ontspullen’. 
Daarnaast is de crisis aan 
het afnemen. Mensen schaf-
fen meer spullen aan en dus 
hebben ze meer spullen over 
die ze niet meer nodig heb-
ben.” Het is nog niet zo dat de 
The Vintage Store onder alle 
goederen van de ‘ontspullers’ 
bezwijken. 
“Van ons mogen er nog meer 
spullen binnenkomen. Om de 
mensen te ontlasten hebben 
wij sinds de start een ophaal-
service”, zo geeft Erik Zand-
vliet aan. Hij is de man die 
alle goederen in ontvangst 
neemt bij de winkel. “En wan-
neer wij de spullen niet meer 
kwijt kunnen, dan zorgen we 
er in ieder geval voor dat ze 
goed gerecycled worden. Dat 
is goed voor het milieu...”

De laatste maanden biedt 
The Vintage Store een breed 
pakket aan van ontzorgen bij 
bijvoorbeeld het leeghalen 
van een woning. 
“Wanneer een klant ons belt 
of wij een huis willen gaan 
uithuizen (ontruimen) dan 
komen wij eerst even kijken. 
We spreken dan met de klant 
af wat zijn of haar wensen 
zijn, nadat alles duidelijk is 
komen onze medewerkers de 
klus klaren.
Dit kan om alleen meubels 
ophalen gaan tot het in zijn 
geheel strippen van een wo-
ning maar ook voor een ver-
huizing draaien wij onze han-
den niet meer om”, zegt: 
Mark Compier, eigenaar van 
The Vintage Store Heemste-
de. Meer informatie op www.
thevintagestore.eu

Meditatieve 
wandeling

Heemstede - Donderdag 
12 mei is er van 19.30 tot 
20.30 uur een meditatieve 
wandeling op Leyduin.
Aanwezigen lopen eerst in 
stilte en openen de zintui-
gen voor wat ze onderweg 
tegenkomen.
En halverwege ontvang u 
een korte, spirituele tekst 
die u voor uzelf kunt over-
wegen.
Verzamelen gebeurt op 
de parkeerplaats van Ley-
duin, bij gebouw De Ka-
kelye.

Heemstede - Wil je je moe-
der een keer echt origineel 
verwennen neem haar dan 
mee naar Café de 1ste Aan-
leg waar zondag 8 mei de 
vierkoppige formatie ‘Moon-
rise’ optreedt. Het repertoire 
is divers: pop, jazz, chansons 
en andere stijlen. Monique 
den Boer en Hans Mersmann 
(gitaar) zijn in 2015 begon-
nen en hebben als duo zich-
zelf Moonrise gedoopt. Ruud 

Nagel (basgitaar) en Chrisjan 
Leermakers (saxofoon, fl uiten 
en percussie) zijn snel daar-
na aangesloten. Het viertal is 
lekker op elkaar ingespeeld 
en het volume staat toe om 
gewoon een gesprek te kun-
nen blijven voeren. Moonri-
se begint om 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Café de 1ste 
Aanleg vindt u op de hoek 
van de Raadhuisstraat met de 
Kerklaan in Heemstede.

Op Moederdag band 
‘Moonrise’ in 1ste Aanleg

Aleppo brandt  
Ik denk dat de meerderheid 
van de Nederlanders weet 
wat er gaande is nu in Sy-
rië, zeker nu duizenden Syri-
ers onderdak vonden in Ne-
derland en elders in Europa.

Maar ik weet niet of veel 
mensen weten wat de stad 
Aleppo in Syrië vertegen-
woordigt en wat voor ge-
schiedenis de stad kent.

We kunnen zeggen dat 
Aleppo en Damascus be-
horen tot de oudste continu 
bewoonde steden in de we-
reld; Aleppo begon al vorm 
aan te nemen als een stad in 
het zesde millennium voor 
Christus. Het oude centrum 
van Aleppo werd genoemd 
als een World Heritage door 
de UNESCO in 1986.

Deze stad was altijd de eco-
nomische hoofdstad van Sy-
rië, met de belangrijkste in-
dustriële bedrijven, maar 
ook als voor agrarische ge-
bieden, in het bijzonder van 
belang is de teelt van katoen 
die de stad beroemd maak-
te.

Aleppo is de grootste stad 
in Syrië, gelegen ten noord-
westen van het land. Offi -
cieel bestaat zijn bevolking 

uit 4,6 miljoen mensen (in 
2011).
Tegenwoordig voelden de 
meeste inwoners van Alep-
po zich gedwongen om te 
emigreren. Vandaag de dag 
brandt de stad en wordt ver-
nietigd over de hoofden van 
de mensen die nog steeds in 
hun stad blijven.

Aleppo verdient sympathie 
en empathie. Zijn betekenis 
moet worden opgeslagen 
voordat de stad zelf wordt 
verslonden door het vuur en 
iedereen die er in is opge-
sloten.

Niet omdat het een ou-
de stad is of omwille van de 
UNESCO-lijst. Maar als ge-
volg van het lijden van men-
sen daar terwijl alles wat ze 
verkeerd deden was hun 
keuze om te blijven. 

Aleppo brandt.
Dat is wat er gaande is.

Khaled sara
editor22010@hotmail.
com

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

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, 

waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en
dochters in Bennebroek.

Waterrijk Heemstede (3)
Heemstede - Heemstede 
staat bekend als prachtige 
groene oase in verstedelijkt 
gebied maar heeft wel de-
gelijk ook mooie watergan-
gen. Neem het water aan de 
Ritzema Boskade tussen de 

fraaie wijk en het wandelbos 
Groenendaal in. Verstild ge-
noegen wie het water langs 
tuurt zo richting de sierlijke 
houten brug die wijk en bos 
met elkaar verbindt.
(Foto: Joke van der Zee).

Alzheimer Café 
Zandvoort
Regio - ‘Dilemma’s bij de-
mentie’ is het thema van het 
eerstvolgend Alzheimer Ca-
fé in Zandvoort. Als naas-
te van iemand met dementie 
loop je tegen vragen op waar 
geen pasklaar antwoord op 
is. De antwoorden en keu-
zen ontstaan vaak in de tijd. 
Soms door ze voor je uit te 
schuiven, soms omdat je di-
rect een besluit moet nemen. 
Aan de hand van de fi lm ‘Di-
lemma’s bij dementie’ wordt 
er in Alzheimer Café Zand-
voort over gesproken en 
gediscussieerd. Woensdag 
11 mei bent u welkom aan 
de Flemingstraat 55; inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
(tot 21.30 uur). Informatie 
over Belbus en vrijwilligers: 
Hulpdienst ‘Pluspunt’, 023-
5717373.

Begin je weekend vrolijk en 
zing mee met Hi Society
Regio - Kom bij Hi Socie-
ty zingen. Dat kan tijdens de 
open koorrrepetitie op 3 juni 
2016. Dit jaar bestaat het ge-
mengde koor alweer 25 jaar!
Onder leiding van dirigen-
te Laura Tesselaar, die haar 
conservatorium en de oplei-
ding ‘Dirigent Licht Vocaal’ 
heeft afgerond, wordt popu-
laire èn lichte muziek gezon-
gen. Tevens zingt het koor a 

capella, dus zonder muzikale 
begeleiding. Zou jij het ook 
zo leuk vinden om je week-
end zingend te beginnen? 
Wees welkom op vrijdag 3
juni. Er wordt gezongen 
van 20.00 tot  22.00 uur in 
het HZW gebouw, Kamer-
lingh Onnesstraat 83, Haar-
lem zuid-west. Alle informa-
tie bij advanderwal@hotmail.
com
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COFFEE TO GO
Koffie 1,75
Cappuccino  1,95
Espresso  1,75
Caffè Latte  1,95
Oranje Juice to go  
250 ml + croissant voor  1,95
combinatie belegd broodje 1,00 extra

DONDERDAG 5 MEI
BEVRIJDINGSDAG/

HEMELVAARTSDAG OPEN
van 8.00 tot 13.00 uur

Binnenweg 143
Heemstede
Tel. 023-5282698

Zondag 8 mei Moederdag open
van 8.00 tot 13.00 uur.
Slagroom Moederdagtaart
voor 6-8 personen  8,95
Moederdagtaartjes,
2 keuzes aardbeien of chocolade à   19,95
Moederdag petit-fours, 2 voor  2,95
Moederdag kasteeltje 1,95

Voor elke klant gratis
Bevrijdingsdag-minitompouce

Bevrijdingsdag tompoucen (groot)
2 voor  2,95
2 mini Bevrijdingsdag tompoucen  1,90
Bevrijdingsdag moorkop 1,95

Pannenkoekenhuis
De Konijnenberg
Herenweg 33, 2105 MB Heemstede, T: 023-5848096
dekonijnenberg@planet.nl
Iedere dag open van 12.00-20.00 uur (keuken),
21.00 uur (restaurant) www.dekonijnenberg.nlDe Konijnenberg voor eeuwig & altijd

Herenweg 33, 2105 MB Heemstede
T: 023-5848096
dekonijnenberg@planet.nl
Iedere dag open van 12:00 tot 20:00 
uur (keuken), 21:00 uur (restaurant).
www.dekonijnenberg.nl

Zomermenu in De Konijnenberg
Hou uw vakantiegevoel vast!

•  Griekse salade €4,95
•  Pannenkoek wrap met gyros, sla & tzatziki €9,95
•  Asperge soep van groene asperges €3.95
•  Burger met gegrilde paprika & tzatziki €12,95
•  Griekse yoghurt met walnoten & honing €4,50

& natuurlijk de allerlekkerste pannenkoeken!

Met zalige 
verse aardbeitjes 
& slagroom 

voor maar 9,50

Verwen je moeder
 met een

Mama-pannenkoek!

stefansopt iek.nl

op sterkte vanaf €129,-* inclusief oogmeting

Complete zonnebril
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

stefansopt iek.nl

op sterkte vanaf €129,-* inclusief oogmeting

Complete zonnebril
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Binnenweg 114, Heemstede, stefansoptiek.nl
* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

Geef moeder een trendy zonnebril

op sterkte vanaf €129,- * incl. oogmeting
glazen voor multifocale zonnebril vanaf €115,- per paar

BIJVERDIENSTE
Gezocht: jongen(s)

voor hulp in tuin. Vast 
werk. Zomer en winter. 

Gem. 5 uur p.w.
Johan Wagenaarlaan, 

Heemstede.
Tel 023-5287217
of  06-2752 8895

By Mabel heeft zich in augustus 2014 gevestigd aan de Jan van Goyen-
straat 28 te Heemstede. Eigenaresse Mabel Willems wist dat ze, op het 
moment dat ze een kapsalon zou gaan beginnen, zich wilde vestigen aan 
de Jan van Goyenstraat. Het parkeergemak, de diversiteit aan winkels, 
het dorpse gevoel maar bovenal de gezelligheid van de straat spreken 
Mabel aan. Haar keus blijkt een goede te zijn: “Het is hier nooit stil, er 
loopt altijd wel iemand binnen, mijn klanten voelen die gezelligheid”.

By Mabel stelt de klant centraal zodat, in overleg, altijd het beste resultaat 
behaald kan worden.  Mabel luistert naar de wens van de klant maar…als 
ze denkt dat de klant een verkeerde keus maakt zal ze altijd een passend 
advies geven. Ze kijkt daarbij niet alleen naar het haar, maar ook naar 
de huidskleur, de persoonlijkheid en naar de ‘way of life’ van de klant. 
“Iemand die dagelijks naar de sportschool gaat, zal geen plezier beleven 
aan een kapsel dat iedere dag geföhnd moet worden “. Mabels uitdaging 
is een kapsel te creëren dat bij de persoonlijkheid hoort. Ze ziet graag 
een blije klant tevreden de deur uit gaan en dat kan alleen als het kapsel 
geslaagd is!

By Mabel verzorgt het kapsel van dames, heren en kinderen. Niet alleen 
voor het knippen maar ook voor kleuren, voor extentions en voor een 
keratinebehandeling is By Mabel het juiste adres.
De salon is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur 
en op zaterdag van 09.00 – 17.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen 
met Mabel Willems onder nummer 023-7515204.

Wie vormen hét gezicht van de winkelstraat?
Deze keer:

Veel plezier bij uw bezoek aan de Jan van Goyenstraat 
in Heemstede!

Kijk op onze vernieuwde website: janvangoyenstraat.nl
Vind ons ook op Facebook: www.facebook.com/janvangoyenstraat

WINKELS:

Pierot Coiffures | De Knutselmand | First Administratie & Advies | Hoorcentrum JvG | 
Dent Art  | Rob Peetoom Hair & Make-up | Christiaan Coiffures | Plus Heemstede | 

Restaurant Cheval Blanc | Brasserie Sanz | Proe� okaal de Groene Druif |
Kado Enzo | Vishandel Molenaar | Bloemenkiosk Van Goyen | By Mabel |

Keurslager Wim Kuijk | Bakker Van Vessem  | Hildering Parfumerie | 
Jantjes Speelgoed | Makelaardij Van Wonderen | Wijnspeciaalzaak Le Grand Cru | 

Groente- en fruithandel Lucas Primeurs | 

By Mabel

Te koop:
Sjoelbak merk Homas elite, 
van beukenhout, incl. doos 
met 30 wedstrijdschijven (+ 30 
reserveschijven) €50,-.  
Tel. 023-5245364
Te koop:
Z.g.a.n. rvs chroom vernikkelde 
douche mengkraan, thermosta-
tiche €75,- +nw:ophang beugel 
+ douche sproeier €25,-.  
Tel. 06-21921738
Te koop:
1 x parkietkooi, €20,-. 1 x kana-
riekooi, €20,-. 1 x broedkooi, 
€30,-. Met toebehoren, in goede 
staat. 
Tel 023-5849830
Te koop:
Prachtig stevige 
tomatenplanten,nu nog 
verschillende soorten €0,50 ct. 
per stuk. Tel. 023-5287021
Te koop:
Antieke trapnaaimachine in 
inbouwmeubel dus geheel 
inzinkbaar machine moet na 
gezien worden, €40,-. 
Tel. 06-20652555
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Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: 
twee leden en drie Ridders

Heemstede - Benieuwd of er nog mensen zonder enig idee van een lintje 
krijgen naar het Raadhuis gelokt worden, vroeg burgemeester Marianne 
Heeremans dinsdagochtend 26 april aan vijf mensen die een onderschei-
ding zouden ontvangen. Toch reageerden enkelen met een te houden in-
terview, een onduidelijke vergadering of even meegaan om een paspoort 
op te halen. Eenmaal binnen valt het kwartje onmiddellijk als je de fami-
lie onverwacht tegenkomt of je dochter uit Cambodja achter in de Burger-
zaal ziet zitten. Het begin van een ontspannen bijeenkomst, waar vijf on-

derscheidingen werden uitgereikt en drie nog worden uitgereikt op 9 mei 
wegens verblijf in het buitenland.
De weersomstandigheden nodigden niet uit om de traditionele foto bij de 
voordeur van het oude gedeelte van het Raadhuis te maken, maar er werd 
uitgeweken naar de kamer van de burgemeester. Waarna het glaasje ge-
heven werd op de gedecoreerden.

Ton van den Brink

De heer G. (Goos) 
Blok 

Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau

De heer Blok was o.a. initia-
tiefnemer van de spijtbetui-
gingen namens een groep 
Indiëveteranen aan Indo-
nesië (1988) en steun aan 
de weduwen van Rawaga-
de (1999). Ook was hij initi-
atiefnemer en voorzitter van 
de oecumenische woon-
groep voor ouderen Wel-
Licht in Heemstede. Hij heeft 
zich op verschillende manie-
ren ingezet voor Stem in de 
Stad te Haarlem. Bij diezelf-
de organisatie geeft hij sinds 
2007 lessen in de Neder-
landse taal aan asielzoekers. 

Mevrouw P. (Philie) 
Burgers

Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau

Mevrouw Burgers is o.a. 
sinds 1985 lid van de ker-
kenraad en ouderling van 
de wijkgemeente Ontmoe-
tingskerk van en voorzitter 
van de Algemene Kerken-
raad PKN in Haarlem. Zij 
was bestuurslid en voorzit-
ter van de Raad voor het Ge-
vangenispastoraat / Diaco-
naal Centrum voor het Ge-
vangenispastoraat in Haar-
lem (1990-2007) dat gede-
tineerden ondersteunt tij-
dens en na hun detentie. 
Sinds 2007 is zij voorzitter 
van het Migrantenplatform 
van het protestantse justi-
tiepastoraat in Haarlem, dat 
zich inzet voor meer migran-
ten. Verder is zij sinds 2008 
voorzitter van de Klachten-
commissie GGZ Noord-Hol-
land Noord in Heiloo.

De heer K. (Klaas) 
Krijnen

Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau

De heer Krijnen is sinds 
2001 voorzitter van de Vrien-
den van Stoomschip Rot-
terdam en de voorganger 
daarvan, Stichting Behoud 
Stoomschip Rotterdam. Het 
ss Rotterdam uit 1959 was 
jaren het vlaggenschip van 
de Holland-Amerika-Lijn. 
De heer Krijnen kon het in 
2000 van de dreigende sloop 
redden Ook biedt het schip 
jaarlijks 400 stageplaatsen 
aan leerlingen in de horeca 
en beveiliging. De donateurs 
van het schip zijn verenigd 
in de ‘Vrienden van Stoom-
schip Rotterdam’, waarbij de 
heer Krijnen als voorzitter 
actief betrokken is. 

De heer A.F. (Ap) 
van Leeuwen
Lid in de Orde 

van Oranje-Nassau

De heer Van Leeuwen is 
o.a. actief bij de Prins Wil-
lem Zeeverkenners in Haar-
lem. Hij was hier vrijwilli-
ger en leider. Hij onderhield 
de vloot van de zeeverken-
ners en was verantwoor-
delijk voor het beheer. Hij 
was ook onderhoudstech-
nicus en lid van de vaarbe-
manning van het vroege-
re wachtschip ‘Le Fougu-
eux’, een voormalig Frans 
patrouilleschip. Ook zet hij 
zich op dit gebied actief in 
op en voor de opvolger van 
dit schip, de voormalige mij-
nenveger van de Koninklijke 
Marine, ex. Hr.Ms.Naaldwijk 
uit 1955. Daarnaast is hij als 
lid van de Adviescommis-
sie Veteranen in de gemeen-
te Heemstede actief betrok-
ken bij de organisatie van de 
4 mei herdenking, het vete-
ranenconcert Heemstede en 
de veteranendag. 

Mevrouw T. (Thea) 
Schipper-Wierda
Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau

Mevrouw Schipper werd in 
1973 aangenomen als ver-
pleegkundige om de Bloe-
menhovekliniek, een abor-
tuskliniek in Heemstede, op 
te zetten. In 1983 werd ze 
hoofdverpleegkundige en 
in 2003 directeur van Bea-
huis & Bloemenhovekliniek, 
voor professionele hulp bij 
ongewenste zwangerschap. 
Zowel in haar hoofdfunctie 
als in haar nevenactivitei-
ten heeft mevrouw Schipper 
zich jarenlang ingezet voor 
abortushulpverlening. Aan-
vankelijk met name in Ne-
derland, later vooral ook in-
ternationaal. Zij is medeop-
richter van de FIAPAC, de 
organisatie die de belangen 
behartigt van patiënten en 
Europese hulpverleners in 
abortuszorgverlening. 

Vogelwerkgroep telt 50 verschillende 
soorten vogels nabij Manpadlaan
Heemstede - Het vroege-
re bollenland grenst aan de 
Natura 2000 gebieden Huis 
te Manpad en Leyduin en 
aan het Natuurnetwerk Park 
Groenendaal. Aan de noord-
zijde grenst het aan de Rivie-
renbuurt. Het gebied is on-
derdeel van de Ecologische 
Hoofd Structuur. Gemeente 
Heemstede is van plan een 
groot deel van het Manpad-
slaangebied te bebouwen en 
de rest in te richten als na-
tuur- en recreatiegebied.
In de gemaakte haalbaar-
heidsstudie wordt het eco-

logieonderzoek van Van der 
Goes en Groot  van 2008 ge-
actualiseerd. De conclusie 
op basis van twee waarne-
mingen in januari 2016, is dat 
er geen beschermde planten 
en Stinzenflora voorkomen. 
Ook voor broedvogels zou 
het gebied niet van groot be-
lang zijn. Alleen kleine zoog-
dieren zouden er verblijven. 
Op 28 januari, 29 februari, 16 
maart en 13 april 2016 heeft 
een projectgroep van de vo-
gelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland de in het gebied 
voorkomende vogels geïn-

ventariseerd. Zij hebben ron-
des langs de rand van het 
gebied gemaakt en de in 
het gebied voorkomende vo-
gels geteld. Grotendeels zijn 
het territorium-indicerende 
waarnemingen die wijzen op 
(toekomstig) broedgedrag.

Resultaat
Er werden 50 verschillende 
soorten waargenomen waar-
onder de groene specht. De 
groene specht is een be-
dreigde vogel van de rode 
lijst. Daarnaast zijn kwetsba-
re soorten van de oranje lijst 

als de scholekster, huismus, 
fazant, spreeuw en water-
hoen gezien.
Speciaal waren ook de waar-
nemingen van de witgester-
de blauwborst, ijsvogel, riet-
zanger en buizerd. De mees-
te waarnemingen werden 
gemaakt vanuit de Manpad-
slaan en de volkstuinen in 
het zuidelijk deel van het ge-
bied.
Ook is er langs de Manpad-
slaan Stinzenflora aangetrof-
fen.
In tegenstelling tot het eer-
dere natuuronderzoek is de 
conclusie van dit onderzoek, 
volgens de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland, dat de 
natuurwaarde van het ge-
bied, en vooral de zuidrand, 
hoog tot vrij hoog moet zijn.

Knutselclub
Heemstede - Knutseljuffen 
Renate en Mariëlle verzin-
nen leuke en originele knut-
sel ideeën, voor jongens en 
meisjes! De kinderen maken 
op woensdag 11 mei van pa-
pier een lieveheersbeestje 
als raamdecoratie. De Knut-
selclub is elke woensdag van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten per keer zijn: 
5,- een kaart voor 5 keer kost 
22,50. Per keer van te tevo-
ren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28. Kinderen die 
zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor. Kijk 
voor het programma van mei 
op www.wijheemstede.nl.
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Samen Eten
Met leeftijdsgenoten lekker eten. Het gezellig samenzijn 
staat voorop. Onze uitstekende kok gaat weer heerlijk 
voor ons koken. Op dinsdag 31 mei bestaat het menu uit 
aspergesoep, schnitzel, wortels met doperwten, aardap-
pelen, salade en het dessert is aardbeien met slagroom.
U kunt zich aanmelden tot een week voor aanvang. 
De gastvrouwen staan klaar om 12.30 uur en de kosten 
zijn €12,00 per persoon. Dit is inclusief 2 drankjes en een 
kopje koffie/thee. Uw inschrijving is pas definitief nadat u 
betaald heeft. 

Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? Speciaal 
voor senioren in Heemstede elke tweede donderdag van 
de maand van 13.30-15.30 uur in de Bibliotheek Heemste-
de. Donderdag 12 mei bent u van harte welkom.

Creatieve inloopochtend bij De Pauwehof
Een keer per 2 weken is er op woensdagochtend een 
(creatieve) inloopochtend. U bent vanaf 9.30 uur welkom.
De eerstvolgende data is woensdag 18 mei. 

ZOMERACTIVITEITEN in De Pauwehof
Duurt voor u de zomer ook altijd zolang omdat alle ac-
tiviteiten stoppen in de zomermaanden? En dan zijn uw 
kinderen en kleinkinderen ook nog op vakantie…
Ook deze zomer kunt u bij ons terecht! 
Van 15 juni tot en met 31 augustus bieden wij activiteiten 
aan op de woensdagochtend. 
Bewegen, creatief bezig zijn, een kaartje leggen of gewoon 
gezellig een kopje koffie drinken, alles is mogelijk. De 
gastvrouwen en docenten zijn voor u aanwezig. De koffie/
thee staat voor u klaar en kost €0,75 per kopje. 

Voor het bewegen en de creatieve activiteiten moet u zich 
inschrijven, de inloop kunt u per keer bezoeken. Flyer en 
inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij WIJ Lieven de Key 
en WIJ de Luifel.
Meer informatie via de website www.wijheemstede.nl 
(senioren > activiteiten >WIJ de Pauwehof)

Deze rubriek wordt verzorgd door WIJ Heemstede,
locatie Lieven de Keylaan 24, Heemstede, 023-528 85 10.

Geopend op maandag t/m donderdag van 09.00 uur
t/m 17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Seniorennieuws - Heemstede

Vrij verkrijgbare cannabis tabletten
Door nieuwe extractie methoden kan er 
nu alleen de stof CBD uit de cannabisplant 
worden gehaald. Dit speciale proces 
garandeert dat er in deze tabletten geen 
andere stoffen voor komen dan alleen 
CBD, wat staat voor Cannabidiol, één van 
de ingrediënten van de cannabis plant. 
Dus geen THC, de stof die verslavend en 
hallucinerend werkt. 
Deze planten, ook wel wietplanten genoemd, 
worden onder strikte voorwaarden geteeld. 
Al eeuwen worden de stoffen uit de wietplant 
gebruikt voor allerlei doeleinden. Zelfs de medische 
wetenschap maakt er gebruik van en er zijn talloze 
wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar 
Cannabidiol. Het unieke van de Excellent CBDTabs 
is dat er Vitamine B12 aan toegevoegd is. Dit zorgt 
ervoor dat deze neutraal smakende zuigtabletjes 
goed zijn voor o.a. leerprestatie, concentratie, 
geheugen, geestelijke balans en bij draagt aan een 
heldere geest. In drukke tijden waarin we allemaal 
wel wat extra’s kunnen gebruiken zorgt het mede 
voor een goede weerstand. Ook bij vermoeidheid 
en futloosheid zijn deze tabletjes een welkome 
aanvulling. 
Ze dragen bij aan extra energie! Het kleine 
zuigtabletje zorgt ervoor dat de opname al in de 
mond kan beginnen via de mondslijmvliezen. Zo 
kan het snel en efficiënt in het lichaam worden 

opgenomen. Deze volledig legale tabletjes activeren 
je natuurlijke energie in het lichaam. Immers, 
een fit lichaam is goed bestand tegen schadelijke 
invloeden. Cannabidiol kent vele toepassingen, die 
door toenemende onderzoeken steeds populairder 
wordt. Veel mensen zoeken op internet naar het 
gebruik van CBD, maar twijfelen aan de kwaliteit 
en de herkomst van de producten. Deze CBDTabs 
worden onder de strengste normen, onder 
apothekers toezicht, geproduceerd in Nederland. 
CBDTabs worden dan ook uitsluitend verkocht bij 
zorgvuldig geselecteerde drogisterijen en speciaal 
zaken. Dit om de kwaliteit te waarborgen en u van 
het juiste (doserings) advies te voorzien.

Aanbieding: van € 29,95 voor € 19,95.
CBDTabs verkrijgbaar bij:

CBD olie nu verkrijgbaar als smelttablet

eding: van € 29,95 voor € 19,95.
CBDTabs verkrijgbaar bij:

Kiebert Natuurlijk
Binnenweg 119-A Heemstede T.
023 528 0672
Arteka Zandvoortselaan 16-18
Heemstede T:023 547 0776
DA drogisterij van der Schuit Jan
van Goyenstraat 13 Heemstede
T:023 528 9630

U kunt reserveren door te bellen naar 023 5310631,
of via de website www.jazzinzandvoort.nl
of via www.facebook.com/jazzindekrocht

Alle info over dit unieke project is te vinden op
www.jazzinzandvoort.nl

De toegang
bedraagt e15,-

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

Gevraagd:
Enkele heren pantalons lengte 
95 cm taille 98 cm. 
Tel. 023-5290614
Te koop:
Rollator €20,-. 4 LM velgen met 
banden Toyota Prius €100,-. 
Damesfiets terugtraprem oker-
geel/zwart Gazelle €150,-. 
Tel. 06-37581515

 
4 mei 2016  •  de Heemsteder    09



Zeeuws knoopje

Duizenden
soorten planten

PluimspireaPluimhortensia Monnikskap Grootmoeders oorbellen

Sportparklaan 25 A

Kokardebloem Herfstaster Oosterse klaproos

Schildzaad Sierui Duizendblad Bergkorenbloem

Klokjesbloem Schildpadbloem Donkere ooievaarsbek Vuurpijl

Hosta Japans bloedgras Bekervaren Bergamotplant
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Ook online
www.nijssentuin.nl

MargrietAfrikaanse lelie Vrouwenmantel Nagelkruid

Hemelvaartsdag en
Zondag 8 mei geopend

Tuinorchidee Longkruid Boeren begonia Zonnehoed

Pioenroos Clematis Akelei Muurbloem

Daglelie Anemoon Aardbei

Wilde tulpen

Voor moeder:
Zeepkruid
bodembedekkende vaste plant                    

e0,75
Knip de bon uit, max. 
drie planten per klant ✁Blauwe ster

Zenegroen
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Regio - Vrijdag 6 mei om 
19.30 uur kunt u in ‘Grand 
Café Bistro Bon Vivant’ live-
muziek beluisteren. Dit-
maal ‘muziek uit het Ame-
rican Songbook’ door ‘En-
kel-Spoor’ (Adam’s One 

Man Band) van de Haarlem-
se saxofonist/zanger Adam 
Spoor.
De toegang is gratis. Bon Vi-
vant vindt u aan de Benne-
broekerdijk 19b te Benne-
broek.

Adam’s One Man Band

Pentekeningen Auke 
Tadema in boekvorm
Heemstede - Auke 
A.Tadema (1913-1989) was 
tekenaar, kunstschilder, il-
lustrator, illustrator en foto-
graaf. Bij zijn talrijke reizen 
naar het oude Egypte en an-
dere landen met zijn echtge-
note,
de publiciste Bob Tadema 
Sporry, deed hij naast onder-
zoek de beeldregie van op 
naam van beiden versche-
nen boeken, gewijd aan ar-
cheologie, historie en reizen.
Na de Bevrijding vervaar-
digde hij 45 pentekeningen 
van de oorlogsperiode 1940-
1945 en schonk deze aan 
zijn vriend, jeugdboeken-
schrijver en fi lmer Dick Laan 
uit Heemstede.

In 1992 zijn deze uit diens 
nalatenschap terecht ge-
komen in de bewaarcollec-
tie van de Heemsteedse Bi-
bliotheek, in 2003 verhuisd 
naar de ‘Heemstede-collec-
tie’ van het Noord-Hollands 
Archief, locatie Kleine Hout-
weg Haarlem.
De tekeningen zijn thans 
met toestemming van de er-
ven Tadema na zeventig jaar 
voor het eerst in boekvorm 
verschenen.
De albumuitgave is voor de 
kostprijs van slechts 7 euro 
voor belangstellenden ver-
krijgbaar via jlpmkrol@tisca-
li.nl (telefoon 023-5282977).
Verzendkosten buiten Heem-
stede bedragen 3 euro extra. 

Voetballen in een damesteam?
Heemstede - In het dames-
team van voetbalvereniging 
HBC ligt de leeftijd tussen 20 
en 40 jaar.
Voor volgend seizoen is het 
team op zoek naar enthou-
siaste voetbalsters, die zich 

aangesproken voelen door 
de woorden gezelligheid en 
serieus tegen een balletje 
trappen.
Wil je een keer proeftrainen? 
Bel Margreet Paluta: 06-
13566083. 

Heemstede – Viel best mee met weer op Ko-
ningdag. Tussen de buien door scheen de zon, 
niet alleen voor de  jarige koning in Zwolle, 
maar voor iedere Heemstedenaar die de zon wil-
de zien. Die scheen op de matjes in de Jan van 
Goyenstraat en op de Sportparklaan. De Heem-
games zagen een fl inke bui hangen en waren 
uitgeweken naar Sportplaza Groenendaal, waar 
het leuk spelen was op al die opgeblazen attrac-
ties. De zon schijnt altijd bij Leny van Schaik als 
die de Oude Kerk binnenkomt met accordeon en 
luchtige liedjes die nooit vergaan. Ze waagden 
het zelfs te zingen met driehonderd man over 
‘`t Zonnetje is al op’. Het Voorwegkoor met de 
gezelligste bezetting van Heemstede, zong de 
zonnen van de hemel, en verwarmde de harten 
van de volle kerk.  Inmiddels scheen het zonne-
tje ook op het Wilhelminaplein waar Kees Heger 
van de 1ste Aanleg nog wel even nakeek of al-
le warmtebranders wel aanstonden. Bij  de eer-
ste klanken van de ‘Magical History Tour Beatles 
Tribute Band’, gooide hij alle kranen open. Waar-
mee de Koninklijke BBQ kon beginnen. Alle ge-
decoreerden waren inmiddels ontvangen in het 
Raadhuis door burgemeester Marianne Heere-
mans en tussen de genodigden liepen ook tijd-
genoten van Koningin Emma uit Bad Pyrmont 
die de hele ochtend ook op de Vrijheidsmarkt 
hun prachtige stad gepromoot hadden. Na de 
ontvangst van de gedecoreerden in de Burger-
zaal, liep Heemstede binnen en kreeg de band 
bezoek van een jeugdige kleinzoon van de fami-
lie Krol, ‘hij kon het dansen niet laten’, tot groot 
vermaak van de muzikanten. Het voorspelde 
barre weer werd gemakkelijk weggespoeld met 
een glaasje. 
Ton van den Brink 

Druk met voetballers 
aankomend weekend
Heemstede - Van 5 tot en 
met 8 mei spelen er 670 
voetballers (!) van 20 ver-
enigingen uit 8 verschillen-
de landen een Internationaal 
Jeugdtoernooi bij gastver-
enigingen HBC en RCH. Het 
zou dus wel eens heel druk 
in Heemstede kunnen wor-
den. 
De voetballers (C, D en E 
jeugd) komen op 5 mei aan 

en zullen op 6 mei een rond-
leiding in de Ajax Arena krij-
gen. Intussen worden de de-
legatieleiders van de ver-
enigingen om 10 uur op het 
raadhuis door de wethou-
der van sport ontvangen. De 
openingsceremonie van het 
toernooi begint om 12 uur al-
waar de teams met een vlag-
genparade aan het publiek 
worden voorgesteld. Om half 

Motie: Alleen nog biologische 
gekweekte bloemen voor gemeente
Heemstede - In de raads-
vergadering van 21 april 
diende Yvette Schul namens 
de fractie van D66 een mo-
tie in om in het vervolg alleen 
nog maar biologische bloe-
men en planten in te kopen. 
Na enige discussie gingen 
alle overige fracties mee met 
dit voorstel. Het gemeen-
tebestuur wordt opgedra-
gen om nieuw aan te schaf-
fen bollen, planten en waar 
mogelijk bomen alleen nog 
maar aan te schaffen als de-
ze biologisch zijn geteeld. 
Vooral bij de teelt van bloem-

bollen wordt er extreem veel 
met bestrijdingsmiddelen 
gestrooid.
Als de oogst dreigt te mis-
lukken door een schimmel 
of virus gaat de kast met gif 
open.
Er zijn nog niet veel telers 
van de verschillende gewas-
sen over te gegaan op het 
kweken zonder gif. Biologi-
sche teelt kan de prijs van 
het product opdrijven, maar 
voor het milieu zou gifvrij wel 
het beste zijn. Volgens wet-
houder Hooij ligt het bij de 
aanschaf van bomen minder 

eenvoudig. Zij gaat onder-
zoeken of er zoiets als een 
biologisch gekweekte boom 
bestaat. Vanuit de discussie 
viel op te maken dat de politi-
ci vooral de voorbeeldfunctie 
die Heemstede heeft zwaar 
lieten wegen. Stap voor stap 
zal het Heemsteedse groen 
uit biologisch geteelde bloe-
men en planten bestaan. 
Laat wethouder Heleen Hooij 
(VVD) nu juist 10.000 bollen 
te hebben aangeschaft die al 
biologisch zijn geteeld.

Eric van Westerloo

twee gaat het toernooi van 
start en zal de eerste dag tot 
18.10 uur duren. Hierna gaan 
de voetballer naar hun ho-
tel, hostel, of slaapplaats. Op 
7 mei worden de wedstrijden 
verder afgewerkt en nadat 
alle 63 wedstrijden gespeeld 
zijn, is bekend wie zich kam-
pioenen van het toernooi 
mogen noemen. Het toer-
nooi wordt met een barbe-
cue voor de spelers, hun be-
geleiders en de vele vrijwilli-
gers afgesloten. Kom dus al-
lemaal kijken naar dit spec-
taculaire evenement. Zie ook 
www.svhbc.nl

Toch de zon in het middelpunt op Koningsdag

van de 1ste Aanleg nog wel even nakeek of al-
le warmtebranders wel aanstonden. Bij  de eer-
ste klanken van de ‘Magical History Tour Beatles 
Tribute Band’, gooide hij alle kranen open. Waar-
mee de Koninklijke BBQ kon beginnen. Alle ge-
decoreerden waren inmiddels ontvangen in het 
Raadhuis door burgemeester Marianne Heere-
mans en tussen de genodigden liepen ook tijd-

Toch de zon in het middelpunt op Koningsdag

 
12   de Heemsteder  •  4 mei 2016



Pinksteren is het Feest van de Geest. 
De kerk viert dan dat Gods Geest 
werkt onder mensen: in inspiratie, 
in gedrevenheid, in creativiteit. Dit 
jaar wordt dat onderstreept in een 
kunstroute langs acht kerken in de 
regio, waaronder de Oude Kerk, 
aan het Wilhelminaplein. 

De Bijbel vertelt over het eerste 
Pinksterfeest, dat de vrienden van 
Jezus zich in een huis verzamel-
den. Jezus was weg. Ze wisten even 
niet meer hoe verder. En dat niet-
weten wordt de oorsprong van iets 
onvoorstelbaars. Ze vertrouwen 
op de Geest. Dat klinkt natuurlijk 

prachtig (en dat is het ook!), maar 
het is ook eng, omdat je niet weet 
waar het uitkomt. Het is voorbij de 
berekenbaarheid van modellen. 
Het is de creativiteit. 
In gesprekken met kunstenaars 
word ik altijd weer geboeid door 
hun ‘scheppingsverhalen’- door 
hun zoeken, door hun zwoegen 
vaak, in de voorbereiding van hun 
werk. Ik herinner me hoe iemand 
vertelde: “vaak weet ik helemaal 
niet wat ik ga maken, maar ergens 
in mij zit een beeld, een gedachte, 
een verhaal en dan begin ik ge-
woon.”
In hun zoeken herken ik zoveel 
van het Pinksterverhaal, van het 
gegrepen worden door de Geest. 
Van het scheppen, maar ook van 
de moeite die daaraan voorafgaat. 
Scheppen, iets nieuws maken, gaat 
niet vanzelf.  Het kost wat, je geeft 
iets van jezelf. In vertrouwen dat er 
iets geboren wordt. Iets ontstaat. 
Dat is de ruimte van de Geest. 

Ds Pieter Terpstra

Bevrijdingsdag, 5 mei 2016, Neder-
land viert vrijheid in blijheid onder 
het motto: ‘Geef vrijheid door’. En 
bij bevrijdingspop in Haarlem is 
het thema: ‘Vrijheid is nooit van-
zelfsprekend’. Vrijheid is nooit van-
zelfsprekend, dat merken wij zeker 
anno 2016. Er is bezorgdheid in ons 
land en andere landen van Europa 
over aanslagen, vluchtelingen, be-

lastingfraude, over wij tegen zij. En 
dan hebben wij ieder ook nog onze 
eigen zorgen, die onze vrijheid lij-
ken te beperken.

Dit jaar valt Bevrijdingsdag samen 
met Hemelvaartsdag, voor veel 
mensen, ook binnen de kerk, een 
vreemde christelijke feestdag. He-
melvaartsdag is de veertigste paas-
dag (tel maar na, dit jaar viel eerste 
paasdag op 27 maart). Het Paas-
verhaal gaat over blijheid in vrij-
heid, en dat terwijl de wereld niet 
volmaakt is: zorgzaamheid is goed, 

maar bezorgdheid is onnodig. Om 
blij te worden, mogen wij ook wel 
een steentje bijdragen aan de we-
reld. Juist op Hemelvaartsdag is elk 

jaar de opdracht om niet naar de 
hemel te staren maar om dat blije 
verhaal door te vertellen, om de 
vrijheid door te geven.
 De protestantse kerk in Heemstede 
wenst u een mooie Hemelvaarts-
dag op 5 mei.

Pieter van der Hoeven

VolZin is een maandelijkse rubriek van de Protestantse 
Gemeente Heemstede.

Een kennismaking in woord en beeld met een open
en betrokken geloofsgemeenschap. 

Reacties zijn welkom via volzin@pknheemstede.nl 
Bezoek onze website:
http://kerkpleinheemstede.nl/

Bevrijding en Hemelvaart

“de opdracht om niet naar de 
hemel te staren”

Feest van de Geest

AGENDA
Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur Trefpunt,
gezamenlijke kerkdienst met 
PKN Bennebroek, voorganger 
ds. J. Nak-Visser

Zondag 8 mei
10.00  uur Oude Kerk,
kerkdienst, voorganger
ds. J. van Popering

Dinsdag 10 mei
19.15-19.45 uur Oude Kerk, 
stilteviering

Donderdag 12 mei 
19.30 – 20.30 uur Kakelye, 
Manpadslaan,
Meditatieve wandeling

Zondag  15 mei
Pinksteren 
10.00 uur Oude Kerk, kerkdienst, 
voorganger ds. P. Terpstra

Dinsdag 17 mei
19.15-19.45 uur Oude Kerk,
stilteviering

Zondag 22 mei
10.00 uur Oude Kerk, 
kerkdienst, m.m.v. de cantorij, 
voorganger ds. A. Molendijk

Dinsdag 24 mei
19.15-19.45 uur Oude Kerk,
stilteviering

Locaties:
Oude Kerk:
Wilhelminaplein, Heemstede
Trefpunt:
Akonietenplein 1, Bennebroek

Tijdens de kerkdiensten is er
kinderkring voor jeugd van
4-12 jaar en crèche voor de
allerjongsten.

Bezoek onze website:
http://kerkpleinheemstede.nl/ 
voor meer informatie
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•  voor al uw reparaties en onderhoud
•  óók voor betrouwbare occasions
•  én APK

Al meer dan 35 jaar een
vertrouwd adres in Heemstede.

Bekend om zijn persoonlijke service.

Raadhuissplein 7
2101 HA Heemstede
023-5291125

info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

CTE Centre
Nijverheidsweg, Heemstede

Kantoorunits TE HUUR
Vanaf e366,10

Ideaal voor ZZP’er, start-up of
kleine dienstverlenende bedrijven

Modern kantoor met gedeelde faciliteiten

cte-centre.nl

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

D
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EN

www.slen.nl, tel. 023 5377611
Narcissenstraat 4, Santpoort-N
Raadhuisstraat 36, Heemstede

* Kofferbakmarkt
Zondag 8 mei van 8.00 tot 16.00 
uur op de Dorpsweide van Wijk 
aan Zee. www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl
Gevraagd:
Plastic fles- en verpakkings-
doppen (zuivel- en sappakken) 
voor KiKa. Zwanebloembocht 
227, Velserbroek.  
Tel. 023-5372349
Te koop:
Champagneglazen, merk 
Spiegelau, 8 stuks, nog nooit 
gebruikt,vaatwasbestendig, 
€25,-.  
Tel. 06-27052781
Te koop:
Meisjesfiets voor de leeftijd 
8-9 jaar terugtraprem €50,-. 
Jongensfiets voor de leeftijd 
10-14 jaar terugtraprem €75,-. 
Tel. 06-37151521
Te koop:
IJzeren tochtstrip, nieuw, lengte 
220 cm, €8,-. Ik heb nog 7 Artis-
zegels. Cursus Spaans, 8 platen 
en 10 cassettes voor €5,-. 
Tel. 023-5281192
Te koop:
8 houtboren €6,- + 25 spiraal-
boren €13,50,- +15 elite metaal 
boren €7,50.  
Tel. 06-21921738
Te koop:
Nw. mini passer verrekijker 10 
x 11cm vergroting 10 x2 3 cm in 
tasje, €100,-. 
Tel. 06-21921738
Te koop:
Zwarte rugzak op wieltjes met 
trekstang ca. 15 liter, €15,-.   
Tel. 023-5249228
Te koop:
Fietsendrager voor twee fietsen. 
Merk multidrager, licht bescha-
digd, maar verder prima, €25,-. 
Tel. 023-5295069
Te koop:
Philips videorecorder, met 
videobanden, en accessoires, 
en dvd speler sony,+ veel cd,s. 
U mag zelf de prijs bepalen.  
Tel. 023-5288695

Te koop:
Hawk fietsendrager voor drie 
fietsen. Prima staat, €25,-.  
Tel. 023-5295069
Gevraagd:
Glazen salontafel en parasol, 
groen.  Tel. 023-5291181
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik 
gratis bij u op voor onze hobby. 
Tel. 023-5639828
Gevonden:
Accu voor fiets.  
Tel. 023-5476881
Te koop:
Examenbundels, examentrai-
ning leiden en luzac, samen-
gevat vwo wisk a, gesch, aardrk, 
frans etc, vanaf €5,-.  
Tel. 023-5476881

Te koop:
Digitenne tv voor op de laptop 
of computer, alleen npo1, 2, 
3 en regionaal, in verzegelde 
verpakking, €20,-.  
Tel. 06-43424100
Te koop:
Doos beukenhouten speel-
goedblokken €2,50. Plastic 
strandspulletjes €1,50.  
Tel. 023-5470507
Aangeboden:
Perzische poes van 9 jaar zoekt 
tehuis bij oudere mensen 
zonder andere katten (is 
geholpen) prijs  €150,-.  
Tel. 023-5292889
Gevraagd:
Wie heeft er nog koffertjes / 
mapjes met 45 toeren grammo-
foonplaatje van pop en beat van 
de jaren 50 60 staan.  
Tel. 06-12946730
Te koop:
Beginnerscursus origami 
met diverse pakjes erg mooi 
origamipapier €15,-. Tel. 
023-5290748
Aangeboden:
Gratis af te halen goede 
bureaustoel op wieltjes, blauw 
gestoffeerd. Tel. 023-5475040
Te koop:
Batavus herenfiets frame mt 61 
cm, handremmen 21 versnel-
lingen €195,-. Tel. 023-5246157
Te koop:
Spel: Kolonisten v.d. lage landen 
€25,- (1 x gespeeld), Dokter 
Bibber €7,-, Giebelen €5,-. Grote 
Tefal wok, €12,-. Tel. 023-5475255

Te koop:
Grote eng. herenfauteuil 85 x 
80 x 80 met donzen kussens, 
kl. bl.m. apricot stipje, €100,-. 
Portugese ronde stenen tuin-
tafel, 120 cm, mozaiek hand-
gelegd in div. tinten offwhite 
op middenpoot, €75,-. Met 4 
bijpassende witte armleun-
stoeltjes, €15,-, in een koop 
€50,-.  
Tel. 023-5471677 Gevraagd:
Wij willen graag met onze 
kinderen naar Artis. Wie heeft er 
nog zegels voor ons. Ik kom ze 
graag halen.  
Tel. 06-19030305
Gevraagd:
Ik zoek een goede biljartkeu, 
liefst met foudraal.  
Tel. 06-51975353
Te koop:
Waterstofzuiger merk Hazelock, 
als nieuw, incl. slang en hulp-
stukken en verstelbare greep. 
€75,-. Tel. 06-20652555
Te koop:
Als nieuw, luxe electrische sta 
op stoel fitform warme natuur 
honing kleur, €375,-, kan 
worden bezorgd. 
Tel. 06-86447840

*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek 
en curiosa. Eigen import 
rechtstr. naar particulier. 
Oosteinderweg 201a Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude school-, stapel-, kantine- , 
kantoor- en kerkstoelen. We 
komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen u 
contant.  Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het 
wat voor ons kan zijn. Bij inte-
resse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
*Gevraagd:  
Blik speelgoed van vóór 
1960. Auto’s, schepen, trei-
nen en motorrijders e.a. oud 
mechanisch speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Door semiprof, (solo) gitarist, 
iemand die goed gitaar of piano 
kan spelen ( en improviseren) 
om regelmatig mee te jammen. 
Stijlen: Latin, jazz, funk, blues. 
Tel. 06- 31939057
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
*Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, ik haal ze 
gratis bij u op. Tel. 023-5639828

* Te koop:
Originele Duitse vruchtenpers, 
50 cm hg, diameter 20 cm, €75,-. 
Tel. 06-31939057
* Te koop:
Boss Jam Station JS-5 backing-
machine met audiotrack. Prima 
om te oefenen, incl. software en 
aansluitkabels, €75,-. 
Tel. 06-31939057
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Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom 
(grens Bennebroek) Tel. 023-5846338  

Schipholweg 1088, 2141 BG Vijfhuizen 
(grens Haarlem) Tel. 023-5581528 www.deoosteinde.nl
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Grote plant
In diverse kleuren

Winterhard

MOEDERDAG KADOKNALLERS
HEMEL
VAARTSDAG
5 MEI OPEN

van 149,- voor

van 12,50 voor

2-zits bankje
120 cm breed

Acacia hardhout

TUINBANK ‘INEZ’

99.-

7.99
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GERANIUMSTOPKWALITEIT

per stuk

TUINHORTENSIA

(10.00-17.00)

In diverse kleuren

van 12,50 voor

KADO
MOEDERDAG

TIP

van 149,- voor

2-zits bankje
120 cm breed

Acacia hardhout

99KADO
MOEDERDAG

TIP
van 11,95 voor

Wandbak gevuld 
met Vlijtige

 Lies of Begonia.
Bloeit de hele

zomer door

WANDERELLA

7.99
van 11,95 voor

Wandbak gevuld 

 Lies of Begonia.

WANDERELLAWANDERELLA

van 11,95 voor

Wandbak gevuld 

 Lies of Begonia.

WANDERELLA

8 MEI
MOEDERDAG

MOEDER
DAG

ZONDAG
8 MEI

OPEN!
(12.00-17.00)

8 MEIMOEDERDAG

van 19,50 voor

Diverse kleuren
Van metaal, 

incl. standaard
Hoogte 62 cm

TUINLANTAARN

van 19,50 voor

Diverse kleuren

incl. standaard
Hoogte 62 cm

van 19,50 voor

Diverse kleuren

incl. standaard
Hoogte 62 cm

9.95
ma. t/m wo. 09.00 - 18.00 uur
do. 10.00 - 17.00 uur 
vrij. 09.00 - 21.00 uur 
zat.               08.30 - 17.00 uur

LET OP: VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR

Openingstijden:

MOEDERDAG KADOKNALLERSMOEDERDAG KADOKNALLERS 8 MEIMOEDERDAG KADOKNALLERSMOEDERDAG KADOKNALLERSMOEDERDAG KADOKNALLERS
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HBC 
Keepersavond
Heemstede - Op vrijdag 
20 mei wordt op het sport-
complex van HBC een kee-
persavond georganiseerd 
van 18.00 tot 19.30 uur. 
Keepers van 10 t/m 17 jaar 
kunnen zich hiervoor in-
schrijven. Je krijgt op de-
ze avond een training aan-
geboden met verschillende 
oefenvormen. Er zijn gedi-
plomeerde trainers aanwe-
zig die je de fijne kneepjes 
van het keepersvak leren. 
 
HBC is een 3 sterrenpart-
ner van de AZ voetbal-
school. De 3-sterrenvereni-
gingen zijn amateurvereni-
gingen die fungeren als re-
gionale voetbalsteunpun-
ten van AZ. Het beleid, de 
organisatie en het oplei-
dingsleerplan sluit aan bij 
dat van AZ. De 3-sterren-
verenigingen hebben een 
ondersteunende rol voor 
de kleinere amateurvereni-
gingen in hun regio en er 
worden gedurende het sei-
zoen diverse evenementen 
en selectiedagen namens 
AZ georganiseerd.   
 
Heb je interesse of wil je 
meer informatie ontvan-
gen, stuur dan een email 
naar:
keepershbc@gmail.com.

Goede prestaties HBC 
bij NK Tafeltennis
Heemstede – Afgelopen 
weekend namen 8 HBC-
ers deel aan de Nederland-
se Jeugdkampioenschappen 
voor A en B-licenties in Nij-
megen. 
Op zaterdag kwamen al-
le B-spelers in actie. Fleur 

Neeskens, vorig jaar nog 2e 
van Nederland bij de pupil-
len, bereikte bij de kadetten 
na een sterk optreden in de 
poule het hoofdtoernooi. In 
de kwartfinale moest zij haar 
tegenstandster na 4 games 
feliciteren. Dit was voor Fleur 

Lenige kinderen bij 
HPC-Waterplezier 
Heemstede - Om een beet-
je goed voor de dag te komen 
bij het zwemmen, is lenig-
heid best belangrijk. Vandaar 
dat er bij de afdeling Water-
plezier van zwemvereniging 
HPC Heemstede ook een cer-
tificaat bestaat met de naam 
‘Ik ben lenig in het water’. Het 
bleek nog een enorme uitda-
ging voor de kinderen, allen 
tussen de 5 en 11 jaar, om al-
les voor elkaar te krijgen. Het 
maken van een grote kop-
rol achterover was het groot-
ste struikelblok. Een enke-
ling kreeg het na diverse we-
ken te hebben geoefend toch 
voor elkaar. De kinderen von-
den het ook lastig om je kui-
ten aan te tikken tijdens het 
zwemmen van de schoolslag. 
Of je tenen aantikken met ge-
strekte benen. Gelukkig luk-

te dat na een aantal weken 
van flink oefenen en slaagde 
iedereen voor zijn/haar certi-
ficaat. Een groot compliment 
voor hun doorzettingsver-
mogen. Dat het plezier voor-
op staat merken de trainers 
Nicky Slinger en Gijs van de 
Woord aan de kinderen die el-
kaar helpen waar het nodig is 
en enthousiast elke week ko-
men zwemmen. Of zoals Yda-
Lynn van Gulik, die eerst voor 
haar certificaat kwam zwem-
men en direct daarna de slot-
avond van de avondvierdaag-
se met succes uitwandelde. 
Op het moment zit de groep 
vol, maar lijkt het je leuk om 
na de zomer mee te gaan 
doen en heb je ten minste 
je B-diploma, kijk dan op de 
website www.hpcheemstede.
nl en vraag een proefles aan. 

Stefans Brillen & Lenzen 
bestaat 1 jaar 

Heemstede - Het adres 
voor brillen en contactlen-
zen waar we graag alle tijd 
nemen voor onze klanten 
en ook graag een plaat-
je draaien. U bent dus 
welkom met uw eigen vi-
nyl. Al weer een jaar ge-
leden opende Stefan de 
deuren van zijn speciaal-
zaak in brillen en contact-
lenzen. Spannend? Nee 
meer een lang gekoester-
de wens. Met al meer dan 
tien jaar ervaring is hij als 
opticien en contactlens-
specialist werkzaam op de 
Binnenweg. Nu de winkel 
verbouwd is en alle brillen 
door onszelf zijn ingekocht 
past de uitstraling van 
de winkel en de collectie 
meer bij onze identiteit. En 
nog belangrijker,  we mer-
ken dat steeds meer men-
sen de weg weten te vin-
den naar onze winkel. Wij 
weten dat een goede bril 
niet alleen draagcomfort 
moet hebben maar ook 
glazen die precies pas-
sen bij uw wensen. Bo-
vendien weten wij dat u 
graag goed zicht wil maar 
ook dat u gezien wordt en 
daarom zijn wij altijd bezig 
met de laatste trends en 
ontwikkelingen op toon-
aangevende vakbeurs en 
seminars.  Want oogzorg is 
niet alleen ons vak is maar 
ook onze passie. Behalve 
een oogmeting wordt ook 

zorgvuldig gekeken naar 
oogafwijkingen en oog-
druk. Uw glas wordt vol-
ledig afgestemd op uw 
wensen. Om uw draag- en 
kijkcomfort te optimalise-
ren is het mogelijk om di-
verse veredelingen op de 
glazen te laten aanbren-
gen. Zo worden de gla-
zen helderder door het 
aanbrengen van een ont-
spiegeling, comfortabeler 
door het aanbrengen van 
een hardingslaag tegen 
krassen en schoner door 
een vuil- en vetafstotende 
laag. Door het aanbren-
gen van een UV-bescher-
ming worden uw ogen be-
schermd tegen het scha-
delijke UV-licht. Wij geven 
u graag advies hierover in 
onze winkel. 
Stefans brillen & lenzen l 
Binnenweg 114 l Heem-
stede l info@stefansop-
tiek.nl l 023-528 49 21.

Zie advertentie elders 
in deze krant

teleurstellend, aangezien zij 
dit meisje vorige week in de 
competitie nog met 3-0 opzij 
zette. Junior Milan Timmers 
(foto) moest in de poule even 
op gang komen maar werd 
ondanks dat naar verwach-
ting 1e in de poule. De 1e en 
2e ronde van het hoofdtoer-
nooi werden knap eenvou-
dig gewonnen maar net als 
Fleur moest hij in de kwartfi-
nale buigen voor de uiteinde-
lijke winnaar. Damian Bakker 
speelde een sterke poulefa-
se bij de junioren wat recht 
gaf op een verdiende plaats 
in de hoofdronde. Na de 1e 
wedstrijd gewonnen te heb-
ben trof hij vervolgens een 
zeer goede tegenstander die 
nog even een maatje te groot 
was. Jean Leliveld, vooraf 
als 1e geplaatst in zijn pou-
le, had helaas een offday. Hij 
wist nog wel een wedstrijd 
te winnen maar werd vervol-
gens snel uitgeschakeld in 
het troosttoernooi van de ju-
nioren. Junior Laurence Bont 
moest net als Jean het troost-
toernooi in. Hierin liet hij zeer 
goed spel zien, maar strand-
de later in de halve finales. 
Na de spelers met een B-li-
centie was het zondag de 

beurt aan de A-spelers. Na-
mens HBC deden Lisa Goos-
sens, Sanne Briefjes en Quin-
ten Broekhof mee in Nijme-
gen. Lisa (junior) en San-
ne (kadet) bereikten na sterk 
spel als nummers 2 uit hun 
poules de hoofdronde. Een 
heel goed begin van de dag! 
In de volgende ronde wa-
ren hun tegenstanders ech-
ter helaas een maatje te 
groot. In het dubbelspel werd 
door Lisa en Sanne met hun 
dubbelpartners goed weer-
stand geboden. Sanne wist 
met haar teamgenote Chanel 
nog een wedstrijd te winnen 
maar voor Lisa en haar part-
ner Chantal was de 1e ronde 

het eindstation. Pupil Quin-
ten begon de dag zeer sterk 
met 3 fraaie overwinningen 
in de poule. Helaas zat de lo-
ting niet mee en trof hij de 
nummer 1 van Nederland. 
Ondanks dat bood Quinten 
goed tegenspel en trok de 
eerste game naar zich toe. De 
3 games erna gingen jam-
mer genoeg (nipt) verloren. 
In het dubbelspel had Quin-
ten wel veel succes. Hier-
mee bereikte hij zelfs met zijn 
dubbelpartner Philip de fina-
le! In deze finale was het ni-
veauverschil te groot met de 
tegenstanders maar een 2e 
plek op het NK is natuurlijk 
een fantastische prestatie!

Heemstede - Bijna iedere 
week draait er bij WIJ Heem-
stede een film in de Theater-
zaal. Op woensdag 11 mei is 
dat een waargebeurd ver-
haal van het ‘spotlight-team’ 
van een grote Amerikaanse 
krant, die een grootschalig 
schandaal onthulde.. 

Nederlandse dramafilm 
bij WIJ Heemstede

De film is bij WIJ Heemste-
de in De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 
uur, entree is 7,-. Filmduur: 
128 minuten. Reserveren: tel. 
(023)548 38 28. Kijkt u ook 
eens op www.wijheemstede.
nl voor het volledige filmpro-
gramma van de maand mei.
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Haarlem-Zuid - Tegen 
naast concurrent UNA haal-
de HFC afgelopen zondag 1 
mei nimmer het gewenste 
niveau. 
Dat UNA terecht als winnaar 
uit de strijd kwam was voor 
de Veldhovenaren zeker ver-
diend. Dat het rustpunt Gert 
Jan Tamerus bij HFC werd 
gemist mocht geen excuus 

zijn. De ploeg van coach Pie-
ter Mulders kon het niet op-
brengen voluit te gaan. Waar 
het een week eerder prima 
partij gaf tegen koploper FC 
Lienden was hiervan tegen 
UNA niets teruggezien. 
HFC Maakt een uitgeblus-
te indruk. Ook technisch viel 
er weinig te genieten aan 
de Spanjaardslaan. Zowel 

HFC als UNA strijden om 
een plaats bij de eerste ze-
ven, een plaats die volgend 
seizoen recht geeft op deel-
name aan de nieuwe tweede 
divisie. UNA besefte dat dit 
hun laatste kans zou zijn om 
dit doel te behalen. Bij HFC 
ontbrak de wil om kost wat 
kost zich defi nitief te plaat-
sen voor deze nieuwe com-
petitie. Heel veel balverlies 
vooral op het middenveld. 
Na 10 minuten liet Mike van 
de Ban de verdediging van 
UNA staan en alleen voor de 
doelman mikte hij de bal op 
de paal. In de tweede helft 
kwam een inzet van Hidde 
Prijs niet verder dan 30 cm 
voor de doellijn.
Dat waren de twee wapen-
feiten waarop HFC kon bo-
gen. UNA moest het heb-
ben van degelijk verdedigen 
en heel hard werken. Ook zij 
kwamen niet tot grote sco-
ringskansen of vonden doel-
man Tom Boks op hun weg. 
Over de gehele wedstrijd ge-
zien waren de beste moge-
lijkheden voor UNA. Voor de 

Lezingen
Donderdag 12 mei lezing 
over Gids van joods erf-
goed bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Aanv. 20u. Toe-
gang: �5. Reserveren is ge-
wenst, via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.
nl

Muziek
Zondag 8 mei Jazz in 
Zandvoort met ditmaal het 
Menno Daams Kwintet. V.a. 
14.30 uur. Toegang: 15,-eu-
ro. Theater de Krocht, Gro-
te Krocht 41 Zandvoort. 
Reserveren kan via 023-
5310631 of www.jazzin-
zandvoort.nl. Kijk ook op: 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Zondag 8 mei Band 
Moonrise in Café de 1ste 

Aanleg, hoek Kerklaan en 
Raadhuisstraat Heemste-
de. Aanv. 17.00 uur. Toe-
gang gratis.

Sport
5 t/m 8 mei: Internationaal 
Jeugdtoernooi bij HBC en 
RCH in Heemstede. 6 mei 
ontvangst raadhuis om 10 
uur. Afsluiting toernooi 
8 mei met bbq. Zie ook: 
www.svhbc.nl

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

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

AgendAAgendA Theater
Zaterdag 8 mei ‘Een ei-
gen melodietje’ over vrou-
wen in de oorlog en het 
verzet, door Letterlieven-
de Vereniging J.J. Cre-
mer. Speeldata en locaties:
3/5: (14+16u) + 4/5: (14u) 
Waalse Kerk, Begijnhof 30, 
Haarlem. 4/5: 19u. Socië-
teit Vereeniging, Zijlweg 
1, Haarlem. 6/5 (20u) Ou-
de Kerk in Spaarndam. 8/5: 
(10.30u) De Doopsgezin-
de Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem. Vrij toegang. 

Themabijeenkomst
Zaterdag 7 mei Rouwcafé 
van 10.00-12,00 uur in Foy-
er de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Entree gratis. 
Aanmelden: via info@he-
trouwcafe.nl of bellen naar 
Ria van Kleef 06-52306969.

Donderdag 12 mei Medi-
tatieve wandeling op Ley-
duin, afslag Leidsevaart. 
19.30-20.30 uur. Verzame-
len: parkeerplaats Leyduin 
bij gebouw De Kakelye.

Vrijdag 13 mei Trefpunt 
Café Bennebroek met 
huisarts Hugo Rol als gast. 
Aanvang: 20.00 uur. Ako-
nietenplein 1. Toegang vrij.

Jazz in Zandvoort met op 8 mei 
het Menno Daams Kwintet
Regio - Op zondag 8 mei, 
14.30 uur in Theater de 
Krocht (Grote Krocht 41 te 
Zandvoort) treedt het Menno 
Daams Kwintet op. De toe-
gang bedraagt 15,- euro en 
het concert is onderdeel van 
de Jazz in Zandvoort-reek-
sen. Dit is het laatste concert 
van het seizoen.
 Te gast is het kwintet van 
de Amsterdamse trompettist 
Menno Daams.
Menno Daams (1961) is oor-
spronkelijk begonnen als gi-
tarist maar switchte naar 
trompet na het verliezen van 
zijn rechterarm op 12- jarige 
leeftijd. Hij studeerde trom-
pet bij Freddy Grin (solotrom-
pettist van het Concertge-
bouworkest) hetgeen de ba-
sis legde voor een voortref-
felijke techniek. Daarna stu-
deerde hij bij David Blum-
berg en Ardell Hake. Recent 
voltooide Menno  de studie 
Lyle Murphy’s System of Ho-
rizontal Composition.

Menno speelt traditionle jazz 
variërend van dixieland tot 
bebop. Zijn geweldige impro-
visatietalent en zijn prachtige 
toon hebben hem met grote 
namen op de jazzpodia be-
bracht. Zo speelde hij o.a. met 
Jake Hanna, Scott Hamilton, 
Warren Vaché, Dan Barrett, 
Howard Alden, Lew Tabackin, 
Lee Konitz, Toots Thielemans 
en Monty Alexander.
Reserveren kan via 023-
5310631 of www.jazzinzand-
voort.nl. Kijk ook op: 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Muziek tijdens het Rouwcafé
Heemstede - De volgen-
de editie van Het Rouwcafé 
vindt plaats op zaterdagmor-
gen 7 mei van 10.00 tot 12.00 
uur in Foyer De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede.
Speciale gast deze morgen: 
de groep ‘Dennis Kivit’. Onder 
het genot van een kopje kof-
fi e en Westfriese troôstkoe-
kies, brengt Dennis een aan-
tal songs ten gehore. 
De entree is gratis. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via info@hetrouwca-
fe.nl of bellen naar Ria van 
Kleef 06-52306969.

Dennis Kivit
Dennis speelt eigen liedjes 
die met het hart resoneren. 
Hij trad op in het theater en 
op televisie, als jazz- en pop-
zanger en vertolker van het 
Nederlandse kleinkunstlied. 
Hij won de Swing Award, de 
eerste prijs op het concours 
van het Middelsee Jazztref-
fen, de cultuurprijs van de 
Haarlemmermeer en ontving 
een gouden dubbelCD voor 

‘les Miserables’ waarmee hij 
ook in Carré stond.
Ook zong Dennis duetten met 
Paul de Leeuw, Henk Poort, 
Heddy Lester, Ernst Dani-
el Smid en Simone Kleinsma, 
en soleerde met het Metro-
pole orkest en het combo van 
Cor Bakker.  
Het Rouwcafé is een plek 
waar eenieder die met dood 
en rouw in aanraking is ge-
komen, van harte welkom is.

Dennis Kivit.

Menno Daams.

Uitgeblust Kon. HFC 
lijdt kostbaar verlies

uiteindelijke winst van UNA 
was een penalty nodig. Jef-
frey Sam Sin maakte hands 
in het strafschopgebied. De-
ze buitenkans werd door 
aanvoerder Niek van Boekel 
benut 0-1. 
De coaches wisselden drif-
tig. Bij HFC drong het besef 
door dat er meer nodig was 
om de stand een ander aan-
zien te geven. Het veldover-

wicht nam toe en de aanval-
len beter, maar na het laatste 
fl uitsignaal stonden zij met 
lege handen. Het wordt nog 
lastig voor HFC om de twee-
de divisie te bereiken. Zon-
dag op bezoek bij AFC en op 
16 mei de laatste thuiswed-
strijd tegen VVSB zal het an-
ders moeten. 

Eric van Westerloo
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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’.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 25 april 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
een eindfeest op woensdag 29 juni 2016 (bij slecht 
weer op woensdag 6 juli 2016) op en rondom het 
schoolplein aan de Crayenestersingel.

In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Crayenestersingel tussen de Adriaan 
Pauwlaan en de Lanckhorstlaan (aan de zijde van 
de Crayenesterbasisschool) voor alle verkeer af te 

sluiten op 29 juni 2016 van 14.00 uur tot 19.00 uur 
(bij slecht weer op 6 juli 2016).

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

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 22 april 2016, de heer C.H. Jong, 
 geboren op 30-05-1948, Res Novaplein 29.

- Per 22 april 2016, mevrouw G.A.M. Jong-
Zonneveld, geboren op 23-11-1949, 

 Res Novaplein 29.

- Per 22 april 2016, de heer M.J. Meijer, 
 geboren op 14-09-1994, Binnenweg 204.

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).

Luxe uitzicht?
Heemstede - Allesbehal-
ve luxe is dit uitzicht: veel 
te veel vuilnis bij de breng-
parkjes tegenover de nieuw-
bouw van Nieuw Overbos. 
De neergezette zakken zijn 
opengehaald door vogels of 

katten. Neem het hen niet 
kwalijk; mensen die hun vuil 
hier zetten hadden beter 
kunnen weten! 

Foto gemaakt op zondag 1 
mei door Rosalie de Wildt.

Column Een brief
van de postbode

Wacht u voor de kat!

Ik ben een zeer gedienstige postbode, en 
ik maak in mijn dienstbaarheid geen onder-
scheid tussen rijk en arm, groot en klein, of 
mens en dier. Als ergens een kat overduide-
lijk bij zijn deur naar-binnen-zitten-te-willen 
(‘Mammáá, de deur is dicht …!’), bel ik even 
voor hem aan. Ik heb dan ook goede con-
tacten met deze kleine medewijkbewoners. 
Met uitzondering van één militante binnen-
poes dan. (‘Who needs the postbode; ik ben 
toch al binnen?’) De eerste keer dat ik haar 
zag was door het dikke sierglas van de deur. 
Ze zat, ogenschijnlijk rustig, op de mat. Maar 
drie seconden later hing ze, poot tot aan de 
oksel dóór de brievenbus, met haar nagels 
in mijn hand. Missie geslaagd: ze had van 
mijlenver mijn kar horen komen aanratelen, 
ze had de brievenbussen van de buren ho-
ren klepperen, haar aanval was perfect ge-
pland. Sindsdien doe ik ‘haar’ huis als eer-
ste van de straat, en ga dan terug om mijn 
kar te halen. Nu komt ze standaard te laat. 
Dat heeft ze ervan. Gelukkig zijn alle andere 
katten die mijn pad kruisen ongevaarlijk. Een 
paar zijn bangig, een aantal immer bereid tot 
positieve interactie, een enkeling gaat, buik 

omhoog, pontifi -
caal voor me op 
straat liggen. En 
mijn eigen ou-
we dibbes loopt 
hele stukken ge-
zellig mee. 
Want ik woon 
in mijn eigen wijk, voor wie het niet (meer) 
weet. Dit betekent dus ook dat ik tussen al-
lemaal leuke, bevriende poezen woon. Al-
leen afgelopen herfst, toen ik paniekerig 
rond het huis rende omdat ik dacht dat een 
van mijn konijnen kans had gezien zich de 
tuin uit te wurmen, zat er opeens op iedere 
straathoek een roofzuchtige kleine stinkerd 
me gluiperig aan te kijken. Geen lieve poes 
te bekennen. Vreemd, toch? (Maar mocht u 
zich zorgen maken om onze Mimi, die liep 
onderwijl gewoon te keutelen in het schuur-
tje.) Geen enkele van die nare enge katten 
heb ik ooit nog gezien. Als vanouds kom ik 
weer alleen maar leuke tegen. En slimme! 
Eentje hoeft me maar te zien of hij rent al 
naar zijn deur.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

in mijn eigen wijk, voor wie het niet (meer) 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vondelkade 34, het vergroten van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 38069, 
ontvangen 16 april 2016

- Binnenweg 194, het plaatsen van een hekwerk 
op een aanbouw, wabonummer 38165, 
ontvangen 19 april 2016

- Binnenweg 181, het wijzigen van de gevel, 
wabonummer 38149, ontvangen 19 april 2016

- Overboslaan 23, het vervangen van 
garagedeuren voor kozijnen, wabonummer 
38196, ontvangen 20 april 2016

- Alberdingk Thijmlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
plaatsen trap naar de zolder, wabonummer 
38470, ontvangen 21 april 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 167, het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 36490, verzonden 29 april 2016
- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 35590, verzonden 29 
april 2016

- Zandvoorter Allee 30A, het plaatsen van een 
buitentrap, een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en diverse constructieve aanpassingen, 

wabonummer 36480, verzonden 29 april 2016
- Nijverheidsweg 14, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 35749, 
verzonden 29 april 2016

- Orchideeënlaan 6, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 36367, verzonden 29 
april 2016

- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, verzonden 29 april 2016

- Nijverheidsweg 24, spandoekreclame en 2 
vlaggenmasten, wabonummer 36372, verzonden 
29 april 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadsbesluiten 21 april 2016
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Huisvesten statushouders

- Definitief ontwerp wegdekonderhoud Johan 
Wagenaarlaan

- Duurzaamheidsjaarverslag 2015
- Motie inkoop biologische bloemen, planten en 

bloembollen

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

Agenda’s commissievergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte (2x) houden in mei een openbare 
vergadering om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Commissie Samenleving
dinsdag 10 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

10 mei 2016
- Spreekrecht burgers
- Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap 

Zuid-Kennemerland (Paswerk) (B-stuk)
- Gemeentelijke kunstcollectie G.H.G. von Brucken 

Fock (B-stuk)
- Toekomst bestendige begraafplaats Heemstede 

(B-stuk)
- Resultaten Enquête Heemsteedse mantelzorgers 

(C-stuk o.v.v. PvdA) 
- Subsidieverzoek transformatiekosten in 2015 

Stichting WIJ Heemstede (C-stuk o.v.v. VVD)
- Rapportage Sociaal Domein 2015 (Q1 t/m Q4) 

(overige punten)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst mei
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 11 mei 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 11 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-jaarverslag 2015 Veiligheidsregio 

Kennemerland (A-stuk)
- Ontwerp-begroting 2017 Veiligheidsregio 

Kennemerland (A-stuk)
- Archiefverordening gemeente Heemstede 

2016 en Besluit informatiebeheer gemeente 
Heemstede 2016 (A-stuk)

- Uitvoering motie buurtrecht (B-stuk)
- Uitkomsten burgeronderzoek 

Waarstaatjegemeente.nl najaar 2015  
(C-stuk o.v.v. D66)

- Voorlopige jaarrekening 2015 gemeente 
Heemstede (overige stukken)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 12 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 12 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Manpadslaangebied; haalbaarheidsonderzoek 

ontwikkelaars + visie begeleidingsgroep 
Manpadslaangebied (B-stuk)

- Visie winkelcentra Heemstede (A-stuk)
- Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Doelstelling/prioriteiten en 

Uitvoeringsprogramma “integrale handhaving” 
gemeente Heemstede (B-stuk)

- Plan van aanpak herinrichting Wilhelminaplein 
(B-stuk)

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
dinsdag 17 mei
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 17 mei 

2016
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen bouwplan 10 

woningen Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De 
Posterij) (A-stuk)

- Spoorwegovergang Laan van Alverna (A-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Meer informatie
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Melding in/uitrit
Op 28 april 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op:

- Zandvoortselaan 168, 2106 AP te Heemstede
- Johan Wagenaarlaan 1, 2102 GA te Heemstede

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 mei 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Raadhuis gesloten 
op 5 mei ivm 

Hemelvaartsdag

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen 
 in mei
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

4 mei - dodenherdenking
De gemeente Heemstede herdenkt op woensdag 
4 mei allen - burgers en militairen - die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar het monument aan 
de Vrijheidsdreef waarbij inwoners van Heemstede 
worden uitgenodigd om met gepaste eerbied 
hieraan deel te nemen. 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. 
Daarna volgt een korte herdenkingsceremonie. 
Na afloop van de herdenking aan de Vrijheidsdreef 
vertrekt een groep lopers en fietsers naar 
Wageningen. Daar zullen zij rond middernacht 
het bevrijdingsvuur in ontvangst nemen en in een 
estafetteloop naar Heemstede brengen. Op 5 mei 
rond 9.30 uur komen zij aan op het Raadhuisplein 
in Heemstede. Belangstellende die hen willen 
verwelkomen, zijn van harte uitgenodigd.

Op www.heemstede.nl bij Nieuws leest u meer over 
het programma tijdens de dodenherdenking.

Overzicht verleende vergunning voor 
collecteren en venten

Voor collecteren en venten is in Heemstede 
een vergunning nodig. Wilt u weten wie er 
wanneer komt? U kunt via dit overzicht precies 
zien welke organisaties een vergunning hebben 
gekregen. Vertrouwt u het niet? Vraag dan om 
een legitimatiebewijs en vergunning. Heeft 
de verkoper geen vergunning, meld dit bij de 
gemeente of bij de plaatselijke politie.
Kijk voor meer informatie en het complete 
overzicht op heemstede.nl bij ‘Actueel’

Positief Opvoeden workshop ‘Leren luisteren’
Op woensdag 18 mei van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. De 
interactieve workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op 
de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Hoe kun je 
als ouder(s) omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken. Ouders 
worden aan het denken gezet over de eigen manier 
van opvoeden en maken een opvoedaanpak, die 
thuis in de praktijk kan worden gebracht. 

Interesse? 
Inschrijven (maximaal 12 deelnemers) kan via 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop. Meer informatie 
over de methode Positief Opvoeden leest u op 
www.positiefopvoeden.nl.




