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Heemstede - Op woensdag 26 april nam 
Yolande Koning afscheid van de gemeente 
Heemstede en de weekmarkt aan de Valken-
burgerlaan, vanwege pensionering. Ruim 19 
jaar heeft Yolande met veel passie en ener-
gie gezorgd dat de weekmarkt in Heemste-

de één van de aantrekkelijkste markten in 
de omgeving is geworden. De marktkooplie-
den spraken hun waardering uit tijdens een 
bijeenkomst bij een speciaal voor Yolande 
ingerichte marktkraam en boden haar een 
gezamenlijke cadeaubon en een film aan.

Marktmeester Yolande neemt afscheid

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 - Na de 4-1 
overwinning op Legmeervo-
gels op 6 april was het nu de 
beurt aan Muiderberg (MB) 
om datzelfde lot te onder-
gaan. De mannen van trai-
ners/coaches Job Prins en 
Patrick Hart waren in een 
goede winning-mood. De 
mannen gingen er weer voor 
de volle 100% voor; bij winst 
zouden ze immers doorgaan 
naar de halve finale.

Op zaterdag 22 april om 
15.00 uur ging HBC naar 
Muidenberg. De sponsor, Rij-
wielspecialist Hart, had voor 
de mannen vervoer geregeld, 
een heuse limo van zo’n 12 
meter lang. Met 15 super-re-
laxte mannen en een lekker 
muziekje op de achtergrond 
ging de stoet richting Mui-
denberg; de mannen oogden 
zeer ontspannen achterin de 
limo en hoe fijn kan je dan 

aan een belangrijke wedstrijd 
beginnen? 
Na twintig minuten voetbal 
stond het 2-0 voor HBC. De 
spelers van HBC gingen met 
dezelfde intentie door waar-
mee ze waren begonnen en 
dat was: winnen! MB moest 
nu wel komen en gebruikte 
het hele veld en kwam daar-
door beter uit de verdedigen-
de positie. Hun spel ging ook 
op beter voetbal lijken. Hier-

HBC Jeugd in halve finale door kreeg HBC nog meer 
ruimte op het middenveld. 
Door een plotselinge onder-
schepping op het midden-
veld werd de spits van HBC 
via een fraaie assist direct 
aangespeeld en binnen een 
half uur leidde HBC met 3-0!  
Met wat wissels en coaching 
werd er door MB nu vrijer ge-
voetbald; dat resulteerde uit-
eindelijk in een vrije trap net 
buiten de 16 meter en HBC 
zag de bal met een wel zeer 
fraaie krul, hard en in de ver-
ste hoek van het doel belan-
den: 3-1.
HBC kon de druk van MB 
makkelijk aan en bleef de 
wedstrijd tot de rust dan ook 
controleren. Het werd 4-1 
Het was gebeurd met MB; ze 
speelden de wedstrijd uit en 
zagen hun meerdere in HBC: 
de halve finale was nu in de 
pocket!

HBC JO 19-2 (zondag) kan 
zich opmaken voor de hal-
ve finale KNVB-Zwaluwen 
jeugdbeker tegen Limmen 
JO 19-2 op zondag 7 mei om 
11.00 uur op het Sportpark 
van HBC, Cruquiusweg 39, 
Heemstede. Komt allen om 
deze mannen aan te moedi-
gen! 

Bibliotheek 
deze week 
gesloten

Heemstede - De ver-
bouwing van het Biblio-
theekgebouw aan het Ju-
lianaplein 1 tot een mul-
tifunctioneel pand is op 
24 april van start gegaan. 
Momenteel gaat de Bi-
bliotheek Heemstede in-
tern verhuizen. Het pand 
is deze dagen gesloten. 
De Bibliotheek verhuist 
tijdelijk naar de rechter-
vleugel vanuit de hoofd-
ingang. De ingang van 
de Bibliotheek wordt ver-
plaatst naar de Eikenlaan 
(de huidige personeels-
ingang). Hier zullen dan 
ook fietsenrekken en in-
valideparkeerplaatsen 
zijn. 

Vanaf zaterdag 6 mei is 
de Bibliotheek weer open. 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL
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Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 7 mei 18.30 uur ‘In 
His Presence’
Maaltijd: 17.30 uur. Muziek: 
@Breaking Ground 
In Zijn Aanwezigheid luis-
teren, bezinnen en vieren.

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

Zondag 7 mei, 10u, Pink-
sterkerk: ds. A. Molen-
dijk Crèche (tot 4 jr), Kin-
der Anders-dienst (4-10 jr), 
Spiegeltent (10-12 jr) en De 
Kerk Draait Door (12-15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 7 mei om 10.00 uur,
Ds. G.H. Fredrikze uit Har-
derwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 7 mei, 10u. ds. Jos 
Aarnoudse (Utrecht).

Tevens Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 7 mei, 10.00 u.

Eucharistieviering, Pastoor 
J. Quadvlieg, In Between.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 7 mei, 10.00 uur. 

Voorganger mw. Ds. L.C.M. 
Blomjous-Maillette de Buy 
Wenniger (Aerdenhout). 

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Het pand lijkt een beetje op 
een zijspoortje te staan tegen 
de zijgevel van Van Ameron-
gen, maar, gezien de lange 
staat van dienst en het feit 
dat het een ‘vaste’ winkel is, 
kun je wel stellen dat het een 
prima locatie is, zeker met 
een aantal parkeerplaatsen 
voor de deur. We schrijven 
hier over Raadhuisstraat 24b. 
Begin jaren 70 stond hier Jos 
Brouwer met een verrijdbare 
bloemenkiosk, maar een vas-
te stek was toch wel een gro-
te wens. Mede dankzij een 
ludieke handtekeningenac-
tie kwam er een vaste winkel 
rond het 12,5 jarig jubileum. 
De toen-foto stelde de huidi-
ge eigenaresse ter beschik-
king en is van de eerste ja-
ren als vaste winkel. Bouwte-
keningen hiervan zijn terug te 
vinden bij gemeente Heem-

Het pand lijkt een beetje op 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (13)
stede. In de Heemsteder van 
19 mei 2010 kondigden Leny 
en Jos Brouwer hun afscheid 
aan na 38 jaar Bloemenkiosk 
‘De Klimplant’ gerund te heb-
ben. De zaak werd toen over-
genomen door Saskia Krap-
van Baars. Zij gaf er een 
nieuwe uitstraling aan en 
werd de zaak voortgezet on-
der de naam ‘La Bougain Vil-
la’. Saskia is een dochter van 
‘Drogisterij van Baars”, die op 
de Binnenweg heeft gezeten.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 29 april 2017 met 
de bloemenzaak, die er in-
middels alweer 7 jaar staat.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Een van de meest gestelde vragen in onze praktijk is 
de vraag; hoe vertellen we de kinderen over de schei-
ding? Een antwoord is nooit zwart / wit maar inmid-
dels heeft de wetenschap goed over deze vraag na-
gedacht. Voor dit gesprek is zelfs een term bedacht; 
het zogeheten paraplugesprek. Gedachte achter de-
ze benaming is dat de ouders gezamenlijk de verant-
woording voor de gevolgen van de scheiding op zich 
nemen en dat ze daarmee als het ware een paraplu 
boven het hoofd van de kinderen houden. 
Dit gezegd hebbende raakt ook meteen de kern van 
het paraplugesprek; de ouders dienen gezamenlijk 
dit gesprek met alle kinderen te voeren (dus tegelij-
kertijd). Voor sommige ouders die in scheiding lig-
gen een hele grote opgave, maar de ervaring leert dat 
dit een wezenlijke basis is voor de verdere toekomst 
van kinderen met gescheide ouders. Niet alleen in de 
verwerking, maar ook bij de acceptatie van de nieu-
we situatie die zal ontstaan. Het paraplugesprek blijft 
de kinderen altijd bij en dient dus goed voorbereid te 
worden. 
Van groot belang is dat er gekozen wordt voor een 
rustig en stabiel moment in een voor de kinderen be-
kende en prettige omgeving. In de taal van hun leef-
tijd dienen de ouders de kinderen uit te leggen wat 
er is gebeurd (bijvoorbeeld door het gebruik van een 
verhaaltje, bij jonge kinderen) en wat er gaat gebeu-
ren. Waar gaat wie wonen en wie zorgt er wanneer 
voor de kinderen. 
En zeer belangrijk; hoe blijft het contact met de an-
dere – wellicht minder verzorgende ouder – in stand. 
Juist het uitspreken van deze wens zal er voor zor-
gen dat de kinderen minder snel een loyaliteitspro-
bleem ontwikkelen. Immers, ouders spreken in het 
bijzijn van elkaar uit dat zij het belangrijk vinden dat 
het contact met de andere ouder in stand blijft. 
Hoe kleiner de kinderen zijn, hoe vaker dit gesprek 
herhaald zal moeten worden. Enkele andere tips voor 
dit gesprek;
•  Geef als ouders nooit elkaar de schuld, benadruk 

dat jullie samen verantwoordelijk zijn voor de schei-
ding;

•  Biedt de kinderen de ruimte om te reageren en hun 
emoties te tonen;

•  Doe alleen beloftes aan de kinderen, indien je die 
kunt waarmaken;

•  Geef geen keuzes; kinderen willen niet kiezen tus-
sen papa en mama en willen zich geen zorgen ma-
ken om hun ouders;

•  Afhankelijk van de leeftijd kunnen de kinderen hun 
wensen prijsgeven, dit is niet doorslaggevend maar 

wellicht kunnen de ouders er wel re-
kening mee houden, ouders maken 
de uiteindelijke keuze.
Last but not least; voer dit gesprek 
pas als jullie er als ouders klaar voor 
zijn en als jullie de kinderen een ka-
der (wie, wat, waar, wanneer?) kun-
nen schetsen voor de veranderde 
toekomst die komen gaat. 

Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes

Column
Een scheiding;

hoe vertel je het de kinderen?

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

5e editie van ‘Eldorade’

Modern, design & classic art op 
lustrum fair bij Landgoed Duinlust
Regio - Op 5, 6 en 7 mei 
vindt op Landgoed Duinluist 
in Overveen Eldorade plaats. 
Je kunt je hart ophalen tus-
sen moderne kunst en classic 
art op de lustrum fair.
Bezoekers aan deze kunst-
beurs ontmoeten ca. 25 en-
thousiaste kunstenaars / ex-
posanten die met trots hun 
vaak op voorjaar en zomer 
geïnspireerde werken pre-
senteren. Thema’s zijn bij-
voorbeeld dieren en land-
schappen maar ook stille-
vens. 
Tezamen presenteren zij in 
allerlei stijlen, expressies en 

materialen – deze gezellige 
lustrumfair ! Liefhebbers van 
vooral eigentijdse maar toch 
ook klassieke kunst kunnen 
weer hun hart ophalen. 
Er is tevens muziek: zang en 
gitaarspel van Esther Roos.
Ook zeer de moeite waard is 
een wandeling rond en be-
zichtiging van het oude ro-
mantische château-achti-
ge landhuis met oprijlaan 
in omringend groen. Geniet 
ook van een kopje koffie of 
drankje in de club van het 
landhuis. 
Landgoed Duinlust vind je 
aan de Duinlustweg 16  te 
Overveen. Parkeren is gratis.
De fiar is open vanaf vrijdag-
avond 5 mei (van 19-22 uur), 
dan gratis entree!
Op zaterdag 6 en zondag 
7 mei kunt u terecht tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. Dan 

is de entree 8,- euro. 65+, 
Cultuurkaart- (CJP), & Mu-
seumkaart-bezitters betalen 
6,- euro. Jeugd tot 18 jaar en 
mindervaliden hebben gratis 
toegang. Het landhuis is op 
de parterre rolstoelvriende-
lijk. Honden zijn niet toege-
staan.
Meer informatie over de fair 
op www.eldorade.nl en Face-
book. 

Jazz in De Krocht met
Lex Jasper en Marjorie Barnes
Regio - In Theater De Krocht, 
Grote Krocht 41, Zandvoort is 
zondag 7 mei weer jazz te be-
luisteren. Lex Jasper en Mar-
jorie Barnes treden op en de 
aanvang is 14.30 uur. Voor de 
toegang betaal je 15,- euro. 
Kaarten kunnen worden ge-
reserveerd via www.jazzin-
zandvoort.nl of 023-5310631.
Op 7 mei wordt het 15e sei-
zoen van de concertenreeks 
Jazz in Zandvoort spectacu-
lair afgesloten. Pianist Lex 
Jasper is na een ernstig on-
geluk auto- ongeluk in 2001 
weer helemaal terug van 
weg geweest. Samen met de 
Amerikaanse zangeres Mar-
jorie Barnes en vibrafonist 
Frits Landesbergen wordt dit 
een fantastische jazzmiddag 
te worden. Slagwerker Hans 
van Oosterhout en bassist 
Eric Timmermans complete-
ren het geheel.
Lex Jasper begon reeds op 

5-jarige leeftijd met piano-
spelen. Reeds op jonge leef-
tijd speelde hij in verschil-
lende beroepsorkesten. Be-
halve op het conservatori-
um heeft hij hier het vak ge-
leerd. Weer enkele jaren la-
ter werd hij door ‘Hilversum’ 
ontdekt. Vaste pianist bij het 
Vara dansorkest, KRO huis-
orkest en remplaçant bij het 
Metropool Orkest. Hij bege-
leidde veel grote jazz solis-
ten in het programma TROS 
Sesjun om vervolgens muzi-
kaal leider bij Paul van Vliet 
te worden. Na de ‘cabaret’ ja-
ren werd hij een internatio-
naal gevraagd pianist, arran-
geur en dirigent. Zowel so-
list als begeleider werkte hij 
met de groten der aarde. Na 
het overlijden van Pim Jacobs 
vroeg Rita Reys hem haar pi-
anist te worden, wat resul-
teerde in een jarenlange sa-
menwerking met vele con-
certen en CD’s. 
De van oorsprong Ame-
rikaanse Marjorie Barnes 
kwam in 1975 voor het eerst 
in Nederland met de succes-
volle groep The Fifth Dimen-
sion. De band, die een we-
reldhit scoorde met Aquari-
us/ let the sunshine in, ver-
zorgde het voorprogram-
ma voor Frank Sinatra in het 
Concertgebouw in Amster-
dam. In 1980 kwam ze terug 
naar Nederland als Broad-
way-ster in de musical Bub-
bling Brown Sugar. In 1981 

trouwde ze met danser Ricar-
do Sibelo. Haar huwelijk was 
de reden om in Nederland te 
blijven. Drie jaar later begon 
ze haar carriere als zangdo-
cente. Eerst aan het Hilver-
sums conservatorium, later 
aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag.
Frits Landesbergen behoeft 
geen andere introductie. Al 
decennia is hij onbetwistbaar 
de beste Nederlandse vibra-
fonist. Slagwerker Hans van 
Oosterhout was de laatste 
jaren o.a. de vaste drummer 
van Toots Thielemans.

21 t/m 26 april 2017

Huwelijken:
21-04-2017

Maurice G. Wilkes &
Nicole Kindt

26-04-2017
Raymond Leuven &
Claudine E.S. Lee

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Huisconcert met liederen 
op teksten van Goethe
Heemstede - De ‘Vrienden 
van het Lied’ regio Haarlem 
ontvangt op 7 mei de mezzo-
sopraan Franciska Dukel. Zij 
presenteert liederen op tek-
sten van Goethe, verklankt 
door verschillende compo-
nisten.
Franciska Dukel introduceert 
de opvallendste verschillen in 
de muziek, waarbij zij zichzelf 
begeleidt op de vleugel. Zij 
geeft een kijkje in de keuken 
van de verschillende compo-
nisten waarbij met dezelfde 

ingrediënten soms totale ver-
schillende resultaten worden 
verkregen. Zo blijkt hoeveel 
méér muziek er in elk ge-
dicht schuilt dan Goethe zelf 
meende te weten. Er zijn lie-
deren te beluisteren van o.a. 
Schubert, Tsjaikovski, Beet-
hoven en Wolf.
Het concert vindt plaats op 
het adres Van Merlenlaan 29 
in Heemstede, waar de aan-
vang 15.00 uur is. U kunt u 
opgeven via:
guusbrockmeier@gmail.com 

Voor huishoudelijke artikelen kon je in de Indische buurt 
naar De Roos of naar Veldhuis. Deze laatste piepkleine en 
propvolle winkel was gevestigd in de Lombokstraat en had 
de naam ‘De Kleine Winst’. Bijna niemand gebruikte die 
naam, iedereen had het over Veldhuis. Of Veldmuis. Daar 
was van alles te koop, van fi etsonderdelen tot gloeilampen 
in kartonnen kokertjes. En van Witte Kat batterijen tot muni-
tie voor onze speelgoedpistooltjes. Eerst waren dat de rode 
rolletjes papieren klappertjes, later - toen de bewapenings-
wedloop weer wat verder was gevorderd - werden dit plas-
tic dopjes met wat knalspul er in.
Was Veldhuis een fi etsenhandel? Was het een warenhuisje? 
Of was het een ijzerhandel? Ik zou het nu niet meer weten, 
wel dat we er vaak kwamen, in die vreemde geur van rub-
ber, olie, plastic, metaal en nog wat ondefi nieerbare stoffen. 
En de herrie van de spullen die overal hingen en steeds heen 
en weer bewogen, elke keer als de winkeldeur openging.
Twee straten verderop, op de hoek van de Sumatrastraat 
en de Borneostraat stond het warenhuis De Roos. Een veel 
grotere winkel dan De Kleine Winst. Hier was zelfs speel-
goed te koop.  De eigenaar maakte veel werk van zijn grote 
etalage in de Sumatrastraat en had op een zeker moment 
hier een modeltreinbaantje in aangelegd. Buiten op het ko-
zijn was een drukknop geschroefd en als we daar weer eens 
naar toe waren gehold en hierop drukten dan ging het trein-
tje een minuutje of zo rondjes rijden. Een interactieve eta-
lage, we stonden in de rij te wachten om ook eens op dat 
knopje te drukken. Jammer genoeg verhuisde De Roos be-
gin jaren ‘70 naar de Binnenweg. Er kwam later een kleding-
zaak voor terug. Een groter verschil is niet denkbaar. Ik ben 
nog nooit naar een etalage van een modezaak toe gehold. 
Eerder er van weg.
De hekkensluiters zijn de winkels die eigenlijk geen ech-
te winkels waren, ook al kon je er iets kopen. Zo had je de 
SHELL benzinepomp van Van Schagen aan de Achterweg 
en de ESSO benzinepomp van Voorham aan de Cruquius-
weg. Deze laatste was nog open als alle andere zaken in de 
buurt al dicht waren. Zelfs op zondag. Wij kinderen hadden 
daar weinig te halen, behalve als de benzinemaatschappij-
en weer acties hadden waarbij cadeautjes werden wegge-
geven. Ik kan mij nog mobiles met vogels herinneren, sleu-
telhangers  en aluminium munten met koppen van beken-
de voetballers.
Een echt vreemde zaak zat op het Wilhelminaplein: bij Ok-
kel Moeke kon je snelle motoren kopen. Dat deed mijn va-
der niet zo vaak. Eigenlijk nooit zeg maar. Hij haalde liever 
gebak bij de banketbakker met de mooie naam die recht 
tegenover Okkel zat. Inderdaad, bij Kees Kniese. Die later 
rondreed in een klein autootje met een enorme moorkop 
bovenop. Oh, wacht even: kan dat nu nog wel, moorkop 
zeggen?
Piet Turkenburg

Terug in de tijd Indische buurt (2)

Lezerspost

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

Heemstede - Op zondag 14 
mei wordt de landelijke roei-
wedstrijd Spaarne Lenterace 
gehouden, georganiseerd 
door de Koninklijke Roei- en 
Zeilvereniging ‘Het Spaar-
ne’. Deze voorjaarsklassieker 
heeft een schitterend par-
cours van 4,5 km voor vol-
wassenen en 2 km voor juni-
oren. De roeiwedstrijd begint 
voor volwassenen op de ring-
vaart nabij de wijk Merlenho-
ven en eindigt voor het club-
gebouw aan het Spaarne. Ju-
nioren starten op het Spaar-
ne, net iets ten noorden van 
het Theehuis. U bent tussen 
9 en 17 uur van harte welkom 

langs de ringvaart, het Spaar-
ne of in het clubhuis aan het 
Marisplein 5 in Heemstede 
om deze race te aanschou-
wen. In totaal zullen zo’n 300 

ploegen deelnemen met rond 
de 1100 roeiers. Deze Nati-
onale wedstrijd is sinds jaar 
en dag populair onder zo-
genaamde veteranenroeiers. 

Dat zijn roeiers vanaf 27 jaar 
oud tot ver voorbij de 70. Er is 
ook een wedstrijd voor junio-
ren uitgeschreven. Het mooie 
parcours leent zich perfect 
voor deze wedstrijden. Er zijn 
dan ook vele oud toproeiers 
die deelnemen. Traditiege-
trouw leveren de deelnemen-
de Spaarneleden een taart in 
als inschrijfgeld. Dat levert 
altijd een heerlijk taarten-
buffet op. Wethouder Nieuw-
land (o.a. sport en recreatie) 
van de gemeente Heemste-
de zal de prijsuitreiking van 
het middelste blok doen. De 

buurt rond de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ aan het Marisplein, 
tegen de grens met Haarlem, 
zal die dag volstaan met bo-
tenwagens. Ook het vaarge-
bied van de ringvaart vanaf 
de Bennebroekerbrug tot het 
Spaarne voorbij de Craye-
nestervaart zal drie keer twee 
uur afgesloten zijn voor boot-
verkeer. De precieze tijden 
staan op www.hetspaarne.
nl/stremming Voor meer in-
formatie zie: www.lenterace.
nl en www.hetspaarne.nl of 
volg Lenterace op Facebook.

De kindermarkt tijdens 
Koningsdag op de Sport-
parklaan is bijna volledig 
overgenomen door volwas-
senen. Zelfs handelaren die 
gereedschap en brocante 
verkopen waren goed ver-
tegenwoordigd. Achter 1 
op de 10 kraampjes staan 
nog kinderen. Ouders zou-
den alleen ondersteunend 
aanwezig moeten zijn. Het 
is juist de bedoeling dat de 
kinderen zelf hun waren 
aanprijzen. Derhalve pleit ik 
er sterk voor dat alleen de 
Heemsteedse basisscholen 
inschrijvingen en plaatsbe-
wijzen regelen voor de kin-
dermarkt op Koningsdag.
Stefan Adema, Heem-
stede.

‘Handelaren’ 
tijdens 

Koningsdag

Lezerspost

Voorjaarsconcerten Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest
Heemstede - Het is een 
mooie traditie: om het jaar 
reist het voltallige Heem-
steeds Philharmonisch Or-
kest af naar de Bad Pyrmont 
in Duitsland, de zusterstad 
van Heemstede.  Ook in dit 
jaar geeft het HPhO, dat vo-
rig jaar haar 50-jarig jubi-
leum vierde, een concert in 
het mooie Konzerthaus in het  
mondaine stadje dat bekend 
staat om haar geneeskrach-
tige bronnen.  
Heemstedenaren kunnen na-
tuurlijk naar Bad Pyrmont ko-
men om het orkest te horen 
spelen, maar ze kunnen ook 
gewoon op 20 mei om 20.15 
naar de Pinksterkerk aan de 

Camplaan in Heemstede ko-
men. Dan voert het HPhO het 
hele programma uit m.m.v. 

Dirk Brödling (orgel) en het 
projectkoor The Voice Com-
pany. Op het programma on-
der andere werken van 
Verdi, Rossini, Schumann en 
Fauré. Entree bedraagt 15 
euro. Kijk op www.hpho.nl.
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Troupin houdt open dag
Regio - Zaterdag 6 mei is 
de nieuwe locatie van uit-
vaartondernemer Trou-
pin klaar om aan iedereen 
getoond te worden. “Hier 
hebben we alles onder 
één dak”, zegt Guy Trou-
pin. Troupin is uitvaart-
ondernemer en eigenaar 
van het oudste bedrijf van 
Haarlem en omstreken op 
het gebied van gedenkmo-
numenten, natuursteen en 
asbestemmingen.
Het bedrijf is sinds 1 maart 
te vinden aan de A. Hof-
manweg 28 in de Waar-
derpolder. Samen met zijn 
partner Noëlle Hesp laat 
Guy trots het nieuwe, enor-
me bedrijfspand zien. “We 
zijn qua vloeroppervlak-
te drie keer zo groot ge-
worden en kunnen hier al-
le aspecten op het gebied 
van de uitvaartbranche la-
ten zien.

Alles uit de uitvaartwin-
kel op de Vergierdeweg 
en de showroom van de 
Lange Herenstraat kunnen 
we hier nog beter uit la-
ten komen. Dit is een ‘uit-
vaartinspiratie-centrum’, 

het is nu compleet. Uiter-
aard blijven we het op-
knappen van bestaande 
monumenten en het aan-
brengen van extra inscrip-
ties doen.” Troupin heeft 
voor in het nieuwe pand 
het Haarlems Kunstatelier 
opgericht. Hier gaan zij sa-
menwerken met diverse 
kunstenaars. Er staan ke-
ramiek- en glasovens waar 
mooie producten mee 
kunnen worden gemaakt. 
Samen met de kunste-
naars gaat Troupin nieu-
we producten ontwikkelen 
voor de uitvaartbranche. 
De kunstenaars gaan hier 
ook workshops geven voor 
particulieren en bedrij-
ven. Guy, Noëlle en mede-
werkers laten het nieuwe 
bedrijfspand met show-
room en ateliers zaterdag 6 
mei van 11.00 uur tot 15.00 
uur tijdens een open dag 
graag aan u zien. 

Informatie: 023–5326013 
en www.troupin.nl.
Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag 8.00 uur tot 
17.00 uur andere tijden op 
afspraak.

Kijkje in uitvaartinspiratie-centrum

Een streling voor uw oog en smaakpapillen
C’est Bon Heemstede, méér dan goed

Heemstede - Sinds korte 
tijd is Heemstede een mooie, 
moderne winkel rijker. Het 
is ‘C’est Bon’, een prachtige 
zaak die gespecialiseerd is 
in versgebrande noten, zuid-
vruchten, (Fairtrade) koffie, 
thee en chocolade. Een win-
kel waar je echt graag ver-
toeft omdat het een ware 
traktatie is voor de smaak-
papillen. De zaak is langge-
rekt (‘pijpenlade’ in de volks-
mond) en herbergt op ver-
zorgde wijze gerangschikte 
noten, de ‘core business’ van 
C’est Bon. Wie verder loopt 
over de mooie lichte gietvloer, 
mooi passend bij de industri-
ele look met de stenen wand 
en sobere interieur, ziet nog 
veel meer heerlijks aan zijn 
neus voorbij trekken: mooie 
wijnen met werkelijk kunst-
stukjes van etiketten, zelfge-
maakte jammen, muesli’s en 
kwaliteitsthee. Wat een soor-
ten! Weer naar rechts kij-
kend houdt je ‘oog’ automa-
tisch stil bij de prachtige ap-
paratuur met koperbeslag, 
waarachter zich verschillen-
de soorten koffiebonen be-
vinden. Daarna komt de wa-
re kers op de taart in de vorm 
van zalige chocolade. Wie 
kan het weerstaan? Er wordt 
zelfs in eigen huis chocolade 
gemaakt, melk, puur of wit 
en daarnaast biedt C’est Bon 
ambachtelijk gemaakte bon-
bons. Er zijn bovendien leu-
ke chocolade cadeau-artike-
len te koop.

Drijvende krachten achter de 
nieuwe aanwinst voor Heem-
stede zijn Marcel van Al-
der en Reggy Rumawatine. 
Marcel heeft een communi-
catie- en marketingachter-
grond terwijl Reggy ervaring 
heeft opgedaan in financië-
le en administratieve banen. 
Daarnaast liepen zij geruime 
tijd mee in andere C’est Bon 
vestigingen. Een prima on-
dergrond om de heerlijkhe-
den op vriendelijke manier 
aan het Heemsteedse pu-
bliek te verkopen. 

C’est Bon is méér dan goed. 
In  Nederland zijn er nu al 15 
speciaalzaken.
Kom je eens kennismaken 
met die in Heemstede?
Binnenweg 157. 
Joke van der Zee

The Battle, St Michaël en 
Bodine samen ‘in concert’
Regio - Zondag 7 mei tre-
den in het Coornhert Lyceum, 
Lyceumlaan 1 te Haarlem, 
het Heemsteedse harmonie-
orkest St Michaël op en zan-
geres Bodine. De titel is ‘The 
Battle’.
In 2016 werd de Aerdenhout-
se Bodine tweede bij het ta-
lentenprogramma ‘The Voi-
ce Kids’. 

Op zondagmiddag 7 mei 
treedt zij samen met har-
monie St. Michaël op in het 
Coornhert Lyceum. Sinds 
haar achtste jaar heeft Bo-
dine al zangles en zeker na 
haar bijna over inning tim-
mert Bodine behoorlijk aan 
de weg. Een eigen YouTu-
be kanaal, een kerstsingle in 
2016 en ze heeft een nieu-
we single opgenomen die 
binnenkort gelanceerd gaat 
worden. 
Harmonie St. Michaël maakt 
al ruim honderd jaar blaas-
muziek in Heemstede en om-
geving. Ook deze muzikanten 
hebben een roeping: muziek 
maken! Speciaal voor dit bij-
zondere optreden zijn recen-

te en oudere hits bewerkt, 
zodat het beste in beide ar-
tiesten naar boven wordt ge-
haald. 

Wie het optreden bezoekt 
mag kijken en luisteren, maar 
wordt ook uitgedaagd actief 
mee te doen. En natuurlijk 
krijg je de kans om te testen 
met welk instrument je zelf 
kunt schitteren. De mensen 
van St. Michaël leggen graag 
aan jong en oud uit hoe je bij 
hen muzikant wordt. 
Er is een mooi programma 
samengesteld, ballads af-
gewisseld met instrumenta-
le werken uit films als Fro-
zen, Harry Potter en kapitein 
Haak. Het concert begint om 
14.30 uur.

Info op:
www.stmichael-heemstede.
nl. 
Kaartverkoop: secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of 
aan de zaal. 
Prijs 5,- euro voor jeugd t/m 
16 jaar, 10,- euro voor vol-
wassenen. De zaal is ge-
opend vanaf 14.10 uur.
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Moederdagactie 2017
Heemstede -  Ook dit jaar organiseren wij een ‘Moe-
derdag Portretten actie’ in onze winkel aan de Binnen-
weg in Heemstede. Alweer de 3e editie en die zal worden 
gehouden op zondag 7 mei. Deze middag zijn wij speci-
aal geopend voor het maken van portretten. Dus wil je 
je moeder verrassen of wil je als moeder een leuke foto 
van je kinderen, dan ben je deze middag bij ons aan het 
juiste adres. Je kunt zonder afspraak gewoon binnenlo-
pen van 12.00 tot 17.00 uur, wij maken dan een leuk por-
tret en drukken dat af op 20x30 cm voor slechts 15,- eu-
ro p/s. Extra afdrukken of andere formaten zijn natuurlijk 
ook mogelijk in onze winkel waar we gespecialiseerd zijn 
in fotografie! Als dat nog niet leuk genoeg is kunnen wij 
de foto voorzien van een mooie lijst of drukken we deze 
op aluminium of plexiglas voor u. De laatste 2 opties die-
nen wel later te worden opgehaald maar de rest is klaar 
terwijl u wacht. 
Wij zien u graag op zondag 7 mei in onze winkel. 

Foto Vincent van Dijk, Binnenweg 137,
2101 JE in Heemstede.

FM Health sportclub net anders
Samen sporten, en leven
Heemstede – Een groep 
sporters van FM Health club 
is net terug van een korte va-
kantie naar Schiermonnik-
oog. Ieder jaar organiseert 
eigenaar Wouter Brans een 
kort uitje naar een Wadden-
eiland, dit jaar was dat het 
eiland van de grijze monni-
ken. Sportief wandelen staat 
voorop, de buikspieren trai-
nen met veel lachen onder-
weg als bij het relaxen in het 
hotel. Goed eten, drinken en 
de frisse buitenlucht doen 
wonderen in de drie dagen 
op het eiland. Was het vo-
rig jaar op Ameland al een 
succes, dit jaar op Schier-
monnikoog weet Wouter het 

heel zeker, hiermee zijn ze op 
de goede weg. Volgend jaar 
dus naar Terschelling. Op de 
grens tussen land en wa-
ter. Een onmisbare schakel 
in de kringloop van het le-
ven op aarde. Vrijheid, ruim-
te en magie ervaren. Dicht-
bij de natuur. Dichtbij jezelf. 
Precies passend in de filoso-
fie van de FM Healthclub. Die 
kleine sportschool aan de 
Kerklaan waar je geen num-
mer bent, gewoon lekker kan 
sporten, niet lawaaierig of 
`kijk mij eens`. Waar een per-
sonal trainer, als je wilt, voor 
je klaar staat, die je net even 
wat meer laat doen, waar-
door grenzen worden ver-

legd en je veilig en snel je 
doel bereikt. Voor een perso-
nal trainer hoef je geen be-
kende Nederlander te zijn. 
Ga aan het werk voor een 
goede gezondheid, je ge-
wicht, een goed humeur en 
minder stress. Een FM  he-
althclub met groepslessen, 
waar je met gelijkgestem-
den aan yoga, bodyshaping, 
aerobics, of buikspierlessen 
meedoet. Een keertje mee-
doen mag best hoor. Een 
mailtje naar FM Health en u 
kunt meedoen. Samen wer-
ken aan je lijf maakt het nog 
gemakkelijker. Werk je alleen 
aan een toestel dan kan een 
bemoedigend knikje van een 
ander al wonderen verrich-
ten, dat tekent ook de sfeer 
van de Healthclub. Midden in 
de club staan enkele koffers 
die in de maand april de reis-
lust van de leden opwekten. 
Ze mogen bij binnenkomst in 
een koffer, die Kaptein Luxe 
schoenen en koffers ter be-
schikking heeft gesteld, er 
een bonnetje ingooien. Ie-
mand is de gelukkige die de-
ze koffer wint. Dat wordt be-
kend gemaakt op 26 mei als 
Wouter Brans in de middag-
uren de barbecue heeft aan-
gestoken en de leden lekker 
gaan eten bij het vuur. Daar 
komen veel leden op af en 
dat is nou net dat unieke van 
die sportclub FM Health.

Samen werken aan je ge-
zondheid en soms even sa-
men genieten van het goede.
Ton van den Brink 

Samenkomst met maaltijden en luisterliederen
‘In His Presence’
Heemstede - Op zondag 
7 mei om 18.30 uur houdt 
Rafael Nehemia de interker-
kelijke bijeenkomst ‘In His 
Presence’. Die vindt plaats in 
de aula van het VMBO aan 
de Koediefslaan 73 te Heem-
stede. Om 17.30 uur begint de 
gezamenlijke maaltijd.   
Aanwezigen krijgen de mo-
gelijkheid elkaar te leren ken-
nen en levenservaringen te 
delen, hierna krijgt de groep 

de tijd om God te aanbidden 
en te danken. Verder zijn er 
luisterliederen, woorden van 
bemoediging en aanmoedi-
ging, stilte en samen zingen.
Iedereen is welkom, graag 
even melden met hoeveel 
gasten je wilt komen.
Meer info: 06-44052511 en 
06-23775296. Kijk ook op 
www.rafael-nehemia.nl.
Muziek wordt verzorgd door 
‘At Breaking Ground (@BG). 

Boekpresentatie in Vogelenzang
‘Het geheim van het Elfje’
Regio – Na ‘Vlindertaal’ 
komt het tweede boek uit 
van de Heemsteedse Barba-
ra Kerstens: ‘Het geheim van 
het Elfje’. De presentatie er-
van vindt plaats op vrijdag 12 
mei in Buitenplaats De Plan-
tage in Vogelenzang tusen 
16.00 en 17.00 uur. 
Druk van buitenaf, druk van 
binnen. Er wordt veel van 
kinderen gevraagd en niet 
altijd weet iedereen daarmee 
om te gaan. Logisch, want 
niemand heeft een gebruiks-
aanwijzing gekregen. Veel 
moeders vragen zich weleens 
af: ‘Wat kan ik doen? Ze zijn 
op zoek naar handvatten om 
goed om te kunnen gaan met 

een kind dat onrustig is, bang 
is om te falen of zijn of haar 
ei niet kwijt kan. ‘Het geheim 
van het Elfje’ biedt de moge-
lijkheid hiermee aan de slag 
te gaan.

Heemsteedse Barbara 
Kerstens heeft Het geheim 
van het Elfje geschreven en 
in eigen beheer uitgegeven. 
Het geheim van het Elfje is 
voor kinderen van 5-12 jaar 
en hun ouders die op zoek 
zijn naar hun eigen vorm. 
Een leuke manier om met 
je kind aan de slag te gaan. 
Het resultaat? Meer balans 
en ruimte om samen te ge-
nieten.

Inschrijven voor de Buitenboel
Heemstede - Buitenboel: 
met ieder jaar in de laat-
ste week van de zomerva-
kantie veel sport, spel, ravot-
ten, rollebollen, knutselen, 
avontuur, slaapnacht, zwem-
men… te veel om op te noe-
men, en dat alles met een 
speciaal thema. De Buiten-
boel is voor jongens en meis-

jes van 6 t/m 12 jaar. Het the-
ma voor 2017 is: Willy Won-
ka! De week vindt plaats van 
dinsdag 29 augustus 10.00 
uur t/m vrijdag 1 september 
9.00 uur. Aanmelden voor de 
Buitenboel kan vanaf maan-
dag 8 mei om 20.00 uur. Eén 
ouder mag maximaal 4 kin-
deren opgeven.
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Vrolijke Koningsdag in Heemstede
Frisjes, maar met een koninklijk zonnetje
Heemstede – Terwijl op de dagen voorafgaand 
Koningsdag de weerprofeten allerlei onheil van-
uit de hemel voorspelden, bleef dit uiteindelijk ge-
lukkig uit. Geen hagel, maar slechts kort een re-
genbui gooide eventjes roet in het eten. Het was 
wat fris af en toe, maar de zon scheen groten-
deels koninklijk op Heemstede en dat was te mer-
ken ook, gezien de opkomst van het veelal oranje 
getooide Heemsteedse publiek. De stemming was 
in ieder geval warm binnen de Heemsteedse ge-
lederen, waarbij iedereen zich opmaakte voor de-
ze vrolijke dag. Een kort verslag. Op de dag zelf en 
de avond ervoor zat de koningssfeer er al goed in 
bij Café Bar ’t Bremmetje. Terry Beunder en Tjar-
do Luijten waren de Queen en King achter de tap-
kast en schonken royaal biertjes en andere ge-
neugten. De stemming zat er al goed in, al moest 

Koningsdag nog beginnen. Met andere woorden: 
Leve de Koning! Op Koningsdag zelf vond op de 
Sportparklaan een grote vrijmarkt plaats, waar ‘de 
duvel en zijn ouwe moer’ werden verkocht en er 
van alles te doen was. Voor kinderen vonden hier 
de Heemgames 2017 door Plexat plaats. De vro-
lijke vrijmarkt trok veel belangstelling en werd 
druk bezocht. Verder vonden nog de Kinderspe-
len plaats door Scouting Groep Bernadotte en een 
Puzzelfietstocht door SEIN (Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland). En op de Iepenlaan was 
een gezellig buurtfeestje aan de gang waar Rudolf 
Krueger de muzikale noot verzorgde. Op de Jan 
van Goyenstraat vonden een Kleedjesmarkt voor 
kids en diverse live-optredens plaats, die konden 
rekenen op vele belangstellenden, mede georga-
niseerd door restaurant Le Cheval Blanc en Proef-

lokaal de Groene Druif.  Traditiegewijs waren de 
liveoptredens op het Wilhelminaplein als vanouds 
weer spectaculair en voor alle gezindten. Onder 
meer Kees Heger van Café de 1ste Aanleg, Slage-
rij Vreeburg Ambachtelijk en Culinair en Winke-
liersvereniging Wilhelminaplein zaten in de orga-
nisatie. Muzikaal zorgden de bands Supertribute 
en Sitting on a Duck voor een heerlijke gemoede-
lijke sfeer. Plexat had een indrukwekkend spring-
kasteel voor de jongsten opgezet. Dolle pret dus. 
Daarna kon er lekker gehapt worden bij de Ko-
ningsbarbecue op het Wilhelminaplein. Konings-
dag 2017 was weer een groot succes. Zo’n stevig 
Oranjefeest ontstaat natuurlijk niet zomaar van-
zelf, maar wordt mede mogelijk gemaakt dankzij 
bovengenoemde sponsors en tevens door de ge-
meente Heemstede, HMS Verhuur, Medewerkers 
Business Post en Paswerk Groen en last but not 
least door het Bestuur van de Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede. Kortom: het was gewoon 
weer een topfeest.
Bart Jonker

Koningsfeestje Bomenbuurt zeer geslaagd
Heemstede - Zanger, trom-
pettist en toetsenist Rudolf 
Kreuger is er goed in ge-
slaagd om er een zeer ge-
zellig feestje van te maken, 
op Koningsdag 2017. Jong 
en oud kwamen er op af, 
muzikanten van alle leeftij-
den speelden mee. De jong-
ste was zoon Indy Kreuger 
van 11 jaar, die een hip pia-
nostuk ten gehore bracht. En 
de oudste was Andre Blan-
kert (banjo, gitaar en zang). 
Andre is 93 jaar, hij heeft 

vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur 
meegespeeld. Andre speel-
de vroeger met de vader 
van Rudolf, Billy B Jacket in 
diverse bands. De buurtbe-
woners vonden het erg leuk 
en waren zeer behulpzaam. 
De overbuurvrouw kwam met 
een heerlijk kopje soep voor 
elke muzikant. De overbuur-
jongens met een doos van 
50 heerlijke oranje moorkop-
pen.
Het feestje is zeker voor her-
haling vatbaar!

Foto’s: Bart Jonker
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4 mei dodenherdenking in Heemstede
Heemstede - De gemeente 
Heemstede herdenkt op don-
derdag 4 mei allen – burgers 
en militairen – die in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn om-
gekomen of vermoord sinds 
het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesopera-
ties. ’s Avonds is er een stille 
tocht vanaf het raadhuis naar 
het monument aan de Vrij-
heidsdreef, waar een korte 
herdenkingsceremonie wordt 
gehouden. De gastspreker 
is dit jaar inwoonster Sheri-
fa Zaiyat.

Programma
De burgemeester nodigt de 
inwoners van Heemstede uit 
met gepaste eerbied deel te 
nemen aan de stille tocht. De 
stoet vertrekt om 19.40 uur 
vanaf het raadhuis en arri-
veert kort voor 20.00 uur bij 
het monument aan de Vrij-
heidsdreef. Om 20.00 uur 
wordt twee minuten stilte in 
acht genomen ter nagedach-
tenis aan de gevallenen. Het 
programma van de avond-
herdenking staat op www.
heemstede.nl; op de avond 
zelf wordt een programma-

boekje met de speeches en 
gedichten ter plaatse aan de 
aanwezigen uitgereikt. Voor 
de minder validen is een zit-
plaats beschikbaar.

Gastspreker Sherifa Zaiyat
Elk jaar vraagt de burge-
meester een inwoner van 
Heemstede een toespraak te 
houden bij de dodenherden-
king. Dit jaar heeft zij Sherifa 
Zaiyat uitgenodigd als gast-
spreker bij de ceremonie. Zij 
vluchtte drie jaar geleden uit 
haar woonplaats Aleppo in 
Syrië waar zij docent Engels 
was. In Heemstede bouwt ze 
met haar gezin nu een nieuw 
bestaan op. 
In Syrië heeft zij de verschrik-
kingen van de oorlog meege-
maakt. Vanuit die persoonlij-
ke ervaringen gaat zij in op 
wat oorlog en vrijheid bete-
kenen. 

Overveen
Om 9.30 uur zal een dele-
gatie van de gemeente sa-
men met vertegenwoordigers 
van B&W van regiogemeen-
ten in besloten kring (dus 
zonder pers of publiek), een 
krans plaatsen op de Eerebe-
graafplaats in Overveen. Te-

vens leggen burgemeester 
en wethouders van Heem-
stede kransen bij de vier gra-
ven van Heemsteedse ver-
zetshelden op de Eerebe-
graafplaats. Verder zorgt de 
gemeente voor een krans bij 
de gedenkplaat voor Mari-
nus Vaumont in de Jacob van 
Campenstraat (hoek Haven-
straat). 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog wilt 
herdenken door op 4 mei 
halfstok te vlaggen dan is dat 
gebruikelijk vanaf 18.00 uur, 
tot zonsondergang (kort na 
21.00 uur).

Vrijheidsloop
Na afl oop van de ceremonie 
op de Vrijheidsdreef vertrekt 
een groep lopers en fi etsers 
naar Wageningen. Daar zul-
len zij wederom het bevrij-
dingsvuur in ontvangst ne-
men en in de nacht in een 
estafetteloop naar Heemste-
de brengen. Op 5 mei rond 
9.30 uur komen zij aan op het 
Raadhuisplein in Heemste-
de. Belangstellenden die hen 
willen verwelkomen, zijn van 
harte uitgenodigd.

Lezing over vrijheid door 
bestsellerauteur Maria Genova
Regio - De bekende schrijf-
ster Maria Genova kwam op 
haar negentiende vanuit Bul-
garije naar Nederland. Na 
een journalistieke loopbaan 
groeide ze uit tot een van de 
meest gelezen auteurs van 
Nederland. Op maandag-
avond 8 mei geeft zij een le-
zing in Haarlem met als the-
ma ‘vrijheid’. De lezing wordt 
georganiseerd door de vrij-
metselaarsloge Ad Lucem en 
Pacem en heeft plaats in het 
logegebouw aan de Ripper-
dastraat 13 in Haarlem. De 
aanvang is om 20.00 uur (in-
loop vanaf 19.30 uur) en is 
voor iedereen toegankelijk, 
voor leden en niet-leden. 
Maria Genova werd gebo-
ren in 1973 in Plovdiv, Bul-
garije. Ze groeide op in een 
communistische maatschap-
pij, maar maakte ook de val 
van de muur en meer duize-
lingwekkende veranderingen 
mee. Toen ze als jonge vrouw 
naar Nederland kwam, be-
gon ze aan een studie aan de 
Academie voor Journalistiek 
in Tilburg. Na haar studie be-
gon ze haar carrière als jour-
nalist bij het Noordhollands 
Dagblad. 
Ze werkte voor verschillen-
de kranten en tijdschriften 
en schreef diverse succes-
volle boeken. Haar boeken 

over de vrouwenhandel leid-
den tot Kamervragen, ‘Het 
Duivelskind’ was populair en 
met ‘Komt een vrouw bij de 
h@cker’ werd ze één van de 
meest gevraagde sprekers in 
Nederland op het gebied van 
privacy, hackers en informa-
tiebeveiliging. Maria Genova 
zal uitgebreid ingaan op haar 
jeugd in het communistische 
Bulgarije, haar emigratie naar 
Nederland en de bestsellers 
die ze schreef.
De toegang is gratis na aan-
melding via adlucemet-
pacem@gmail.com. Na af-
loop is er gelegenheid voor 
vragen en het signeren van 
boeken door de auteur. Ook 
is het mogelijk deze avond 
meer informatie over de vrij-
metselarij en de Haarlemse 
loge in het bijzonder te ver-
krijgen.

Het is mooi om te lezen dat leerlingen van 
groep 8 in Heemstede het verzetsmonument 
aan de Vrijheidsdreef adopteren. Al 30 jaar 
gaat deze traditie van klas tot klas. Op de 
scholen wordt rond deze tijd aandacht be-
steed aan het onderwerp ‘oorlog en vrede’. 
Twee jaar geleden deed onze kleinzoon ook 
mee aan de actie ‘Opdat wij niet vergeten’. 
Hij moest een spreekbeurt houden en mocht 
iemand meenemen die de oorlog bewust 
had meegemaakt. Hij vroeg zijn opa. Die ver-
telde over het neerkomen van een V1 op de 
Kerklaan aan de overkant van waar hij toen 
woonde. Over het rondbrengen van het ver-
zetskrantje ‘Katinpers’ en over de echte hel-
den van de Broeder Jozefgroep, o.a. zijn oom 
de heer A.A. van Amerongen en mijn oom 
de heer H. Klaver. Deze groep is verraden en 
gevangen genomen. Broeder Jozef is gefu-
silleerd, de heer van Amerongen in Duitsland 
gevangen gezet en Henk Klaver werd over-
gebracht naar de gevangenis in Schevenin-
gen. Tijdens zijn detentie daar in afwachting 
van de rechtszaak - hij bleef ontkennen - 
werd hij ziek en kreeg TBC. Door gebrek aan 
bewijs en omdat hij niets bekende, besloot 
de rechter hem uiteindelijk vrij te laten. Een-
maal thuis kwam hij bij de voedselverdeling 
en op zijn ziekbed regelde hij dat er voedsel 
werd bezorgd bij o.a. de onderduikadressen 
die hij kreeg doorgespeeld en bij mensen die 
geen eten meer hadden. Thuis, Raadhuis-
straat 42, hoek Havenstraat, waar zijn moe-
der een hoedenwinkel had, liepen vrouwen 

de winkel in, o.a. vrouwen wier echtgenoten 
in Duitsland te werk gesteld waren en met 
een tas met eten liepen ze via de achterzijde 
de Havenstraat in. Na de oorlog is Henk door 
de Stichting ‘40-’45 naar Davos gebracht om 
beter te worden. Na een geslaagde opera-
tie kwamen er complicaties, zijn lichaam was 
op en hij stierf. Hij is begraven op het Neder-
lands Ereveld in Loenen. 

Het beeld op de Vrijheidsdreef draagt niet 
zijn naam. De reden die de gemeente Heem-
stede destijds gaf was: “Hij is ná de oorlog 
overleden.” 
Het was even stil, toen zei mijn kleinzoon van 
11 jaar: “Dus je bent een held als je doodge-
schoten wordt, maar niet om wat je gepres-
teerd hebt?“ 
Mijn antwoord: “Bij de gemeente Heemste-
de: inderdaad!” 

Onze dank gaat uit naar de heer Krol, voor-
malig directeur van de Heemsteedse biblio-
theek, hij heeft een mooi ‘monumentje’ ge-
maakt op de website voor Oorlogsslachtof-
fers Heemstede – Librariana. 
Die zomer liepen we op het tenniscomplex 
van HBC aan de Sportparklaan, een man 
sprak mij aan: “Mag ik je wat vragen? Mijn 
moeder had geen eten meer in de honger-
winter, zij vertelde mij toen ik wat ouder was 
dat meneer Klaver had gezorgd dat er aard-
appelen voor de deur stonden, was dat jouw 
vader?” “Nee, dat was mijn oom Henk.” 
Opdat wij niet vergeten! 
C. Hermans–Klaver, Binnenweg 6, app. 
110, 2121 GX Bennebroek.

 “Opdat wij niet vergeten” 

Lezerspost

WIJ Heemstede werkt 
samen met de Bibliotheek

Heemstede - Er worden komende tijd enkele Biblio-
theekactiviteiten bij WIJ Heemstede georganiseerd. Don-
derdag 11 mei is er bij WIJ Heemstede om 13.30 uur een 
Open Inloop bij het Media Café: hier kunt u terecht met 
al uw vragen over uw computer, tablet en smartphone. 
Het Media Café heeft gratis toegang. Vrijdag 12 mei van 
10.00–12.00 uur luisteren naar verhalen rondom de Ver-
halentafel over het Heemstede van toen. Bent u 50 jaar 
of ouder? Kom uw verhalen over het leven van toen in 
Heemstede delen! De leiding is in handen van Sybil van 
Dam. Onderwerpen als Anno Sancto met de dansavon-
den Romantica, de IJzeren Brug, Groenendaal, Lijn 3 die 
over de Binnenweg ging worden ter hand genomen.
Meedoen is gratis, in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Film en lunch
Heemstede - Donderdag 11 mei biedt WIJ Heemstede 
weer een fi lm & lunch programma in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede.  Sjoukje Bokma de Boer droomt van een 
bijzonder leven met een bijzondere man. Het huwelijk met 
dichter-advocaat Pieter Jelles Troelstra lijkt de vervulling 
van die droom. Zij houden beiden van literatuur, poëzie 
en Friese cultuur, en zij denkt een man getroffen te heb-
ben die haar als gelijkwaardig beschouwt en behandelt. 
Maar het gaat anders. Het programma begint om 10.30 
uur en de kosten incl. lunch zijn 13,50.  Reserveren: www.
wijheemstede.nl, 5483828 of bij de receptie van de Luifel.
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Kenniscafé over stress,
een vaak misbruikt begrip

Van big bang tot burn-out 
Regio - Stress is een van 
de meest misbruikte be-
grippen van deze tijd. Psy-
chiater en hoogleraar Witte 
Hoogendijk pleit voor een 
radicaal andere visie op 
stress, burn-out en depres-
sie. Hoogendijk is dinsdag 
9 mei (aanvang 20.00 uur) 
te gast in het Kenniscafé 
in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum (Gasthuisstraat 
32). De toegangsprijs be-
draagt 5,- euro; niet-leden 
betalen 7,50. Reserveer je 
kaartje online via:
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl 

Wat ís stress eigenlijk?
De wereld wordt in steeds 
hoger tempo almaar com-
plexer. Ons stress-systeem, 
grotendeels gevormd in 
een periode waarin nog 
niet eens leven op het land 
bestond, is helemaal niet 
toegerust om de proble-
men van deze tijd het hoofd 

te bieden. Het is dan ook 
geen toeval dat het aan-
tal gevallen van slapeloos-
heid, depressie en burn-
out een alarmerende groei 
laat zien. 
Witte Hoogendijk schreef 
hier met Wilma de Rek een 
boek over en pleit voor een 
radicaal andere visie op 
stress-gerelateerde aan-
doeningen. 
Hoogendijk komt tijdens 
dit Kenniscafé uitleggen 
hoe het komt dat wij zoveel 
moeite hebben alle veran-
deringen bij te houden. 
Witte Hoogendijk is psychi-
ater, hoogleraar en hoofd 
van de afdeling Psychiatrie 
bij Erasmus MC in Rotter-
dam. Hij promoveerde bij 
Dick Swaab op verande-
ringen in de hersenen bij 
depressieve patiënten en 
schreef een groot aantal 
internationale wetenschap-
pelijke publicaties over de-
pressie.

Regio - Afgelopen zondag 
vond het groot district zo-
mercompetitie toernooi van 
de jeu de boulesvereniging 
DGG Schalkwijk plaats.
Er kwamen maar liefst 60 
teams. Die kwamen uit Den 
Oever, Hoorn, Volendam en 
Amsterdam dus vanuit de 
kop van Noord-Holland.

Om ongeveer kwart voor ne-
gen kwam Max Tophoven als 
topteam al binnendruppelen. 
Voor veel teams was dit de 1e 
keer dat zij op het terrein in 
Schalkwijk aanwezig waren.
De tripletten teams speelden 
5 partijen. Voor de doublet-
ten teams die om een uur ’s 
middags begonnen waren er 

maar drie partijen ingepland.
Na een lange warme dag 
gingen de laatste boulers om 
ongeveer kwart over vijf naar 
huis.
Het was een geslaagde dag. 
De jeu-de-boules vereniging 
bedankt de bewoners voor 
hun medewerking.
Wilt u ook eens een balletje 
gooen kom dan gerust even 
langs op de Belgiëlaan in 
Schalkwijk.

Jeu de boules in Schalkwijk

Extra gratis taxatiedag voor kunst 
en curiosa in Museum Haarlem
Regio - Ergens slingert nog 
dat oude bronzen beeld van 
opa op zolder. Waar zijn die 
oude sieraden van ma eigen-
lijk gebleven? Dat Chinese 
vaasje op de kast, is dat te-
genwoordig nog wat waard? 
Zijn die zilveren miniatuurtjes 
en die oude kandelaar nog in 
trek bij verzamelaars? Her-
kenbaar? Op woensdag 10 
mei kunt u met kunst, gou-
den en zilveren voorwerpen, 
curiosa en antiek naar de 

taxatiedag in Museum Haar-
lem. MPO organiseert een 
gratis taxatiedag. Wie op de-
ze dag zijn of haar verzame-
ling of losse stukken gra-
tis en deskundig wil laten 
beoordelen, kan zonder af-
spraak tussen 12.00 en 16.00 
uur terecht in Museum Haar-
lem, Groot Heiligland 47. Wie 
weet blijkt u de eigenaar te 
zijn van een kostbaar stuk! 
Voor meer inlichtingen MPO, 
tel. 030-6063944.

Lezing over de kunst 
van het moederschap
Heemstede - Aukje Bos 
verzorgt op vrijdag 12 mei 
een lezing. In de tijd waar-
in Jan van Eyck en Rogier 
van der Weyden schilderden, 
was Maria de ideale moeder. 
Ook grootmoeder Anna 
kreeg veel aandacht van de 
laat-middeleeuwse schil-
ders. Van de grote Italiaan-
se meesters als Botticelli, Mi-
chel Angelo en Rafaël krijgt 
Maria vooral perfecte pro-
porties.
Moeder Maria wordt een ver-
heven schoonheid. In de Hol-
landse Gouden Eeuw wordt 

moeder de spil van het hui-
selijk geluk en ook later in de 
negentiende eeuw wordt het 
moederschap verheerlijkt. 
Moeders ogen heel gelukkig  
achter het theeblad, met de 
wastobbe en in de keuken.

De lezing duurt van 10.00-
12.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is 10,- 
euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Toneel, cabaret, ballet, 
concert, opera, musical...
Heemstede – Vier thea-
ters uit Heemstede, Haar-
lem, Velsen, Hoofddorp lie-
ten maandagavond iets van 
hun kunststukjes zien aan de 
Kunstkring van Heemstede. 
Een volle Burgerzaal, waar 
leden van de Kunstkring en 
velen die wel nieuwsgierig 
waren, genoten van de ma-
nier waarop de theaterpro-
grammeurs hun cabaret, mu-
ziek, dans musical en ope-
ra in hun theaters, presen-
teerden. Voor de trouwe le-
den van de Kunstkring ieder 
jaar weer een eerste uitje met 
de kunstclub die al jaar en 
dag dit kunststukje opvoert. 
Voorzitter Monique Klompé, 
haalde nog een kunststuk-

je uit door de besprekingen 
van 35 voorstellingen en door 
de presentatoren binnen de 
twee uren in de hand te hou-
den. De presentatoren, Jacob 
Bron van Stadsschouwburg 
Velsen, Katja Brenninkmeijer 
van de Meerse Hoofddorp. 
Laura Marcus van de Philar-
monie en de Stadsschouw-
burg in Haarlem en Cathelij-
ne Noorland van de Luifel en 
Oude Kerk houden erg van 
hun vak en willen dan ook el-
ke voorstelling graag zo goed 
mogelijk en letterlijk, voor het 
voetlicht brengen. Hou dat 
maar eens in toom! 
Opvallend was het aanbod 
van toneel. In de laatste jaren 
wat magertjes, maar nu met 

een kwaliteit die veel belooft. 
Anne Wil Blankers met haar 
zoon in ̀ Wat moest ik verzwij-
gen` in januari 2018 in Vel-
sen. Ook in Velsen in Maart 
in `Aquarium`, een toneelstuk 
over privacy met de beste to-
neelspeler nu, Pierre Bok-
ma. In april een tragikome-
die `Mooi weer vandaag` met 
Bram van der Vlugt. Hier liet 
Jacob Bron de namen van de 
legendarische Paul Steenber-
gen en Ko van Dijk even val-
len. Dat belooft wat in de tuin 
van een psychiatrische kli-
niek waar twee heren in ge-
sprek raken met twee vrou-
welijke patiënten. Zijn die 
hier vrijwillig?  Een veelzijdig 
programma met de opera De 
Winnaars van het Franz Lis-
zt Pianoconcours in de Ou-
de Kerk. De opera Rigolet-
to in Haarlem waar we een 
heel klein stukje van hoor-
den, perfect! Paulien Corne-
lisse in de Luifel, kerstliede-
renin een nieuw daglicht in 
de Oude Kerk, een zondag-
ochtendconcert Tsjaikovski`s 
`Doornroosje`, het sprookje 
van Grimm in het Concertge-
bouw in Amsterdam, heerlijk 
zorgeloos met de kunstbus. 
Annie M. G. Schmidt met Si-
mone Kleinsma als dé Annie 
in Velsen. De Mattheus Pas-
sie in een Nederlandse ver-
taling in de Meerse. Caba-
ret met Claudia de Brey in de 
Meerse Hoofddorp. Een he-
le kunstpuzzel waar de leden 
hun eigen puzzelstukjes mo-
gen uitzoeken.
Voor inlichtingen kijkt u op: 
www.heemsteedsekunst-
kring.nl.
Ton van den Brink 

Vlnr: Jacob Bron, Cathelijne Noorland, Laura Marcus, Katja 
Benninkmeijer en Monique Klompé.
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Kon. HFC handhaaft zich in de tweede divisie
Regio - Ondanks dat HFC 
zelf verloor van Excelsior 
Maassluis, kon toch de vlag 
uit en de biertap open. Door 
het verlies van de clubs in 
nood (Spakenburg en Jong 
Vitesse) is de Koninklijke in 
de resterende twee wedstrij-
den niet meer in te halen. Het 
gevaar van een directe de-
gradatie of het moeten spe-
len van de nacompetitie hing 
een tijd lang boven de ploeg. 
In het afgelopen paasweek-
end werd er goed zaken ge-
daan door zes punten te ha-
len uit twee wedstrijden. Het 
doel voor dit seizoen was 
het zich handhaven in de-
ze hoogste klasse van het 
amateurvoetbal. Het doel is 
bereikt vooral door de laat-

ste maanden met een enor-
me inzet te spelen. De tegen-
stander, Excelsior Maassluis, 
kon afgelopen zaterdag vrij-
uit spelen, want zij waren al 
in veilige haven. HFC had het 
trouwe publiek een overwin-
ning kunnen schenken, ze-
ker nadat het via een formi-
dabel schot van Kevin de Vis-
ser op een 1-0 voorsprong 
was gekomen. De mannen 
uit Maassluis waren over de 
gehele wedstrijd gezien de 
sterkste partij. Het verzilve-
ren van kansen, daar ontbrak 
het aan bij Excelsior. Het was 
tekenend dat doelman Van 
Leeuwen van Excelsior pas in 
de 55e minuut voor de eerste 
keer op de proef werd ge-
steld. De slag werd vooral op 

Niet zonder slag of stoot bereikt Jeldwin Orman het 3e honk.

Honkbal
Quick Amersfoort en RCH-
Pinguïns delen de punten

Heemstede - Zaterdag in 
Amersfoort sloeg de Ra-
cing al in de 2e inning toe. 
De thuisploeg werd hoorn-
dol van het agressieve honk-
lopen van de Racing, wat be-
gon met een op snelheid ge-
lopen triple van Jazon Al-
lée, gevolgd door een reeks 
gestolen honken, een wil-
de worp en een doorgescho-
ten bal: 0-3. De Heemsteedse 
verdediging werd geleid door 
een in topvorm verkerende 
Hylke van Viersen, die in zijn 
7 innings durende optreden 
slechts 3 honkslagen hoefde 
toe te staan, wat alleen in de 
4e Amersfoortse slagbeurt 
tot een tegenrun leidde. In de 
7e inning kwam RCH hele-
maal op rozen te zitten toen 
Ties van der Beeke en Joey 
Kuysten voor de 4e en 5e 
Heemsteedse run tekenden 
en toen een slagbeurt later 
Donny Hamelink de stand op 
1-6 bracht leek het verzet van 
Quick gebroken. Maar in de 
8e Amersfoortse inning leef-
de het thuispubliek kortston-
dig op. Dion Steyl had met 
een man op het 1e honk het 
werpen van Hylke overge-
nomen, zorgde voor 2 snel-
le nullen, maar had de pech 
dat een infield hit van Jos de 
Jong van richting werd ver-
anderd en tot double werd 
gepromoveerd. 2 Hits later 
stond het 3-6 en vond Di-
on het wel welletjes. Na een 
simpele 3e nul resteerde 
nog de 9e inning voor Quick, 

maar met 3 x 3 slag werden 
verdere illusies de grond in 
geboord. 
Al Morales stond zondag in 
zijn 6 innings durende optre-
den slechts 3 honkslagen toe, 
maar die vielen alle in de 1e 
slagbeurt, hetgeen de bezoe-
kers in combinatie met een 
veldfout een 0-3 voorsprong 
opleverde. Op het werpen 
van Brian van Laar maakte de 
Racing aanvankelijk weinig 
klaar. Pas in de 6e inning kon 
Rick Nansink tegenscoren op 
een infield hit, gevolgd door 
een honkslag van Ties van 
der Beeke en een grounder 4 
naar 3 van Joey Kuysten. Een 
slagbeurt later sloeg RCH 
opnieuw toe. Jeldwin Orman 
kreeg 4 wijd, stal het 2e honk 
en bereikte 3 door een wilde 
worp. Quick dirigeerde daar-
op Jos de Jong naar de heu-
vel, maar ook die keilde de 
bal langs zijn catcher, waar-
op Jeldwin de 2-3 kon aante-
kenen. En er leek meer in te 
zitten voor de Heemstedena-
ren. Relievers Lars Broersen 
(2 1/3 inning) en Lars Werk-
man (2/3 inning) hielden de 
bezoekers ver van de thuis-
plaat en net toen RCH in de 
laatste slagbeurt met 1 uit en 
2 en 3 bezet leek toe te slaan 
zorgden 2 strike outs voor de 
koude douche.  

Zaterdag ontvangt RCH-Pin-
guïns Neptunus Tridents. Ook 
de return, zondag in Rotter-
dam, vangt aan om 14.00 uur. 

het middenveld uitgevochten 
met over en weer snelle aan-
vallen die meestal werden 
gesmoord. Na een hands-
bal in het strafschopgebied 
kon arbiter Bronsvoort niets 
anders doen dan een penal-
ty geven aan Excelsior. Aan-
voerder Niels Redert benut-
te de strafschop waardoor 
de partijen weer op gelijke 
hoogte kwamen. Vijf minu-
ten later kon Redert opnieuw 
in de boeken als doelpun-
tenmaker. Geheel vrijstaand 
kon hij een voorzet van Ke-
vin Vink inkoppen. HFC trai-
ner Verdonkschot wissel-
de wat spelers en dirigeer-
de Carlos Opoku naar voren. 
Hierdoor werd de druk op Ex-
celsior wel groter maar doel-
punten bleven uit. HFC speelt 
zaterdag 6 mei een uitwed-
strijd tegen nummer drie 
op de ranglijst, De Treffers 
uit Groesbeek. Het seizoen 
wordt op 13 mei afgesloten 
met een thuiswedstrijd tegen 
Jong Sparta Rotterdam.

Het tweede elftal van HFC 
werd zondag 30 april voor het 
tweede achtereenvolgend 
jaar kampioen van de hoog-
ste afdeling voor tweede elf-
tallen. Dubbelfeest dus bij de 
oudste club van het land. 
Eric van Westerloo

Zesde Thymo Rovers Toernooi bij RCH
Heemstede - Zaterdag 13 
en zondag 14 mei wordt al-
weer de zesde editie van het 
RCH Thymo Rovers Toernooi 
gespeeld met tussen de 60 
en 80 deelnemende teams 
van meer dan 20 verschillen-
de clubs. Uit naam van het te 
vroeg overleden RCH-jeugd-
lid Thymo Rovers wordt dit 
toernooi opgedragen aan het 
goede doel. Ieder jaar haalt 
de club veel geld op voor de 
Kanjerketting.
(www.kanjerketting.nl).

Op zaterdag 13 mei komen 
teams van de categorieën 
onder de 15, 14 en onder 13 
jaar aan de beurt. Dit zijn al-
lemaal wedstrijden voor elf-
tallen: Op zondag 14 mei 
gaan spelers van onder 8 tot 
en met onder 11 jaar de strijd 
tegen elkaar aan. Dit zijn al-
lemaal 7-tegen-7 wedstrij-
den, met uitzondering van de 
E-top poules (9-tegen-9):
Naast het goede doel ontbre-
ken het voetbal en de goe-
de sfeer natuurlijk niet deze 
twee dagen. De spelers krij-
gen allemaal wat te drinken 
en te eten en een aandenken 
mee. Buiten staan meerdere 
standjes met vers schepijs, 
een stand met sportartike-

Adventure Event bij Scouting WABO
Heemstede - Meiden tus-
sen 6,5 en 14 jaar kunnen 
zaterdag 6 mei bij Scouting 
WABO Heemstede mee-
doen aan een ‘Adventure 
Event’, een ochtend vol met 
uitdagende en leuke activi-
teiten in en rond het club-
huis in het Groenendaalse 

bos. Belangstellenden zijn 
welkom van 10.30 tot 12.30 
uur. WABO bereik je via het 
bruggetje bij de Ritzema 
Boskade in Heemstede.
Kijk voor meer informatie 
op:
www.waboscouting.nl of op 
Facebook.

Foto: Pim Hols

len en in de loop van de dag 
wordt de BBQ aangestoken.
In de kantine kun je alles 
over de geschiedenis van 
ruim 105 jaar RCH te weten 
komen.
Naast de toernooicommissie, 
onder leiding van Ard Din-
kelberg en Pieter Zwikker, 
werken heel veel vrijwilligers 
mee om het toernooi soepel 
te laten verlopen: de BBQ, 
muntverkopers, wedstrijdse-
cretariaat, omroep, keuken/
kantine, de DJ, EHBO-team 
en al die (jeugd)scheidsrech-
ters.
Op zaterdag wordt gestart 
om 9.00 uur en op zondag 

Foto: Harry Opheikens

om 9.30 uur. Info op: http://
www.rch-voetbal.nl/clubin-
fo/jeugd/thymo-rovers-toer-
nooi.
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Autoshow
Zaterdag 6 mei Mooie 
bolides kijken in het cen-
trum van Heemstede, or-
ganisatie: Winkel Centrum 
Heemstede (www.wch.nl). 
9-17u. 

Dodenherdenking
Donderdag 4 mei Her-
denking gevallenen door 
oorlogsgeweld. In Heem-
stede va. 19.40u lopend 
vanaf het Raadhuis naar 
de monumenten a/d Vrij-
heidsdreef. 

Film
Woensdag 3 mei, 20u. 
Romantische komedie bij 
WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Toe-
gang: 7,- euro. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

Woensdag 10 mei Film bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 20u. 7,-. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Donderdag 11 mei Film 
en lunch bij WIJ Heemste-
de. Ned. Historisch drama. 
Va. 10.30u 13,50 euro. Re-
serveren:
www.wijheemstede.nl of 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Jeugd
Woensdagen 3 + 10 
mei Straatspeeldagen. 
3/5: Roosje Voslaan, 10/5: 
Meerweg. Georganiseerd 
door WIJ Heemstede. 
18.30-20.30u. Gratis, div 
spellen en sporten.

Woensdag 10 mei Knut-
selclub bij WIJ Heemste-
de, 13.30-15u. Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. Deel-
name: 5,-.

Vrijdag 12 mei Kinder-
disco bij Plexat in de Lui-
fel, Herenweg 96. Thema: 
tropisch. 19-21u. Toegang: 
3,- euro.

Zaterdag 13 en zon-
dag 14 mei Thymo Rovers 
toernooi voor jeugdelftal-
len bij RCH op sportpark 
Heemstede. Zaterdag va 
9u. Zondag va 9.30u.
Info: www.rch-voetbal.nl.

Lezingen/presentaties
Maandag 8 mei Lezing 
bestsellerauteur Maria Ge-
nova georganiseerd door 
vrijmetselaarsverenigingen 
Ad Lucem en Pacem, loca-
tie: Ripperdstr 13, Haarlem. 
Aanv. 20u. Inloop: 19.30u. 
Toegang gratis na aanmel-
ding: adlucemetpacem@
gmail.com. 

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

Donderdag 11 mei ‘Flo-
rence’, 20u. WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 10,-. Reserve-
ren via: www.wijheemste-
de.nl, (023) 5483828 of bij 
de receptie van de Luifel.

Vrijdag 12 mei Lezing 
over kunst van het moe-
derschap, vroeger en nu. 
10.00-12.00u, WIJ Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. De 
entree is 10,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

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

Mediacafé
Donderdag 11 mei Inloop 
Media Café bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. 

Muziek
Zondag 7 mei concert 
‘The Battle’, van Harmo-
nie St. Michaël en zan-
geres Bodine uit Aerden-
hout, op Coornhert Ly-
ceum, Lyceumlaan 1 te 
Haarlem, 14.30 uur. Kaart-
verkoop 5,- euro voor 
jeugd t/m 16; volw: 10,- 
euro. Via secretariaat@
stmichael-heemstede.nl of 
aan de zaal.

Huisconcert Vrienden van 
het Lied, regio Haarlem. 
Loc: Van Merlenlaan 29, 
Heemstede. Aanmelden: 
guusbrockmeier@gmail.
com.

AgendA Jazz in Zandvoort, 14.30u. 
Lex Jasper en Marjorie 
Barnes. Kaarten à 15,- re-
serveren via 023-5310631 
en www.jazzinzandvoort.nl 
of de Facebookpagina.

Zaterdag 20 mei, 20.15 
uur, Pinksterkerk, Cam-
plaan 18, Heemstede. 
Kaarten: vanaf 15,- euro via 
www.hpho.nl.

Roeien
Zondag 14 mei Roeieve-
nement Spaarne Lente-
race op de ringvaart en het 
Spaarne, 9-17u. Info:
www.hetspaarne.nl en
www.lenterace.nl.

Scouting
Zaterdag 6 mei Adven-
ture Event bij WABO scou-
ting, voor meisjes tussen 
6,5 en 14 jaar. Groenen-
daalse bos, via brug Ritze-
ma Boskade. 10.30-12.30u. 
Info: www.waboscouting.nl 
of Facebook.

Stiltewandeling
Donderdag 4 mei, 11u. 
stiltewandeling op land-
goed Leyduin. Verzame-
len: parkeerplaats Man-
padslaan, gebouw de Ka-
keleye.

Taxatiedag
Woensdag 10 mei orga-
niseert MPO ism Museum 
Haarlem een gratis taxatie-
dag. Langskomen kan tus-
sen 12-16u. Groot Heilig-
land 47 Haarlem.
Info: 030-6063944

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

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

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.
T/m eind mei 30 foto’s 
van Joke Bomert met on-
derwerp ’natuur’. Raadhuis 
Heemstede. Info:
www.jokebomert.nl.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
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Heemstede - Aan de Burgemeester Van Lennepweg is 
een donkerrode sierkers te bewonderen. Het is de Japan-
se sierkers. De bloesem is prachtig maar helaas geven 
ze maar zelden vruchten. Het blad is mooi donkergroen.
Van oudsher heeft de Japanner een zeer respectvolle ver-
houding met de natuur, vooral tijdens de lente komt deze 
verhouding volledig tot zijn recht.
In het land van herkomst worden ten tijde van de bloe-
sems overal in het land speciale Kersenbloesemfestivals 
gehouden. Ook in onze regio is de kersenbloesemtuin 
een ware hit: het Amsterdamse bos herbergt er een waar 
flink wat dagjesmensen op af komen.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Kersenbloesemfestival 
Lentefoto

door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem.
Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Verhalentafel
Vrijdag 12 mei Verha-
lentafel voor 50+, 10-
12u. Gratis deelname. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede.

Lezing over 
Florence
Heemstede - Donderdag 
11 mei verzorgt Saskia Bal-
maekers (1980) een lezing 
over Florence. Op Ciaotutti.nl, 
het grootste Nederlandstali-
ge Italiëblog, bericht ze da-
gelijks over Italië. Daarnaast 
schreef ze een aantal boe-
ken over Italië. Tijdens de le-
zing ‘Ontdek Dantes Inferno 
in Florence‘ neemt zij u mee 
naar Florence, de geboorte-

stad van Dante. Welke spo-
ren zijn er in Florence terug te 
vinden van het meesterwerk 
van Dante Alighieri en van de 
grote dichter zelf? Geniet van 
een spectaculaire tocht door 
de renaissancestad, met vol-
op aandacht voor Dante, dui-
vels, demonen en meer. De 
lezing is om 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 10,-. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.
nl of (023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.
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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

Inloopochtend 
burgemeester 
vrijdag 12 mei

In deze uitgave:
- Evenementen
- Bekendmakingen
- Nieuwe regelgeving

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

Lintjesregen
Zes inwoners van Heemstede kregen woensdag 26 
april een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Op 
de foto v.l.n.r.  H.T.M. Uitendaal, J.W. Boot, R. van der 
Wel, mw. B.M.T. Dortland-Bier, burgemeester M.J.C. 
Heeremans, mw. M.A. Piller, N. Baan. De heer R.A.J. 
van den Berg ontving zijn onderscheiding in de 
gemeente Noordwijk en de heer R.A. van Bruggen 
krijgt deze wegens een verblijf in het buitenland op 
een later moment.

Iemand voordragen voor een lintje
Kent u iemand die volgens u ook een lintje verdient? 
Draag uw kandidaat dan voor!
Hiervoor kunt u het ‘voorstelformulier’ gebruiken. 
Dit vindt u op www.lintjes.nl, onder het kopje 
‘Voordragen’. Als u dit formulier volledig invult 
en de bijbehorende bijlagen bijvoegt, weet u 
zeker dat u alle benodigde gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 1 augustus 2017 naar de 
burgemeester van de gemeente Heemstede, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Kijk voor meer informatie in het Online loket  op 
www.heemstede.nl of op www.lintjes.nl. 
Voor een toelichting op de procedure kunt u het 
beste eerst even contact op te nemen met Karen 
Sonneveld van de gemeente Heemstede, 
tel. 023-548 56 70.

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



Vrijdag 12 mei
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 12 mei van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Strawinskylaan 32, uitbreiden woonhuis en 

wijzigen voorgevel, wabonummer 142207, 
ontvangen 14 april 2017

- De Posterij, app.4, plaatsen rookgasafvoer, 
wabonummer 14228, ontvangen 15 april 2017

- Raadhuisstraat 79-81, plaatsen luifel en doorbreken 
muur, wabonummer 142565, ontvangen 14 april 
2017

- Leidsevaartweg 127, het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
143118, ontvangen 19 april 2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 143116, ontvangen 19 
april 2017

- Leidsevaartweg 35, het uitbreiden van de 1e 
verdieping en plaatsen dakkapel, wabonummer 
143114, ontvangen 19 april 2017

- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 142913, ontvangen 19 april 2017

- Herenweg 180, het plaatsen van een reclamezuil, 
wabonummer 143602, ontvangen 20 april 2017

- Borneostraat 2, vergroten zolderverdieping 
en plaatsen dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 143584, ontvangen 20 april 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Borneostraat 12, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 136335, ontvangen 3 april 2017
- Glipper Dreef 205, restauratie tuinmuren, 

wabonummer 133769, ontvangen 28 maart 2017.

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder kader ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Evenementen
Avondvierdaagse 13 t/m 16 juni
Op 28 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van de avondvierdaagse van 
dinsdag 13 juni tot en met vrijdag 16 juni 2017 van 
18.00 uur tot 22.00 uur.
Op vrijdag 16 juni 2017 zal er een feestelijke intocht 
plaatsvinden onder begeleiding van een aantal 
muziekkorpsen. 

In verband hiermee mogen op vrijdag 
16 juni 2017, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen worden afgesloten voor het 
verkeer van 18.00 uur tot 21.00 uur:
- De Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan en de 

Burgemeester van Rappardlaan
- De Sportparklaan tussen de Glipperdreef en de 

Meer en Boschlaan

Voorjaarsmarkt zondag 21 mei
Op 26 april 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
‘Winkelcentrum Heemstede’ voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 21 mei 2017 van 
11.00 uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur 
tot 19.00 uur.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel
Op 28 april 2017 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 diner en blanc op vrijdag 23 juni en zaterdag 
24 juni 2017 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 23 juni 2017 van 07.00 uur tot 13.00 uur 
op 24 juni 2017.

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

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels Schuldhulpverlening Heemstede
Op 4 april 2017 heeft het college de 
Beleidsregels Schuldhulpverlening Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komen de Beleidsregels 
Schulddienstverlening te vervallen.

Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) te vervallen.

Re-integratieverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de Re-integratie-
verordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt de 
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) te vervallen. 

Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 
2017 gemeente Heemstede
Op 28  maart 2017heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma Re-integratiebeleid 2017 
gemeente Heemstede vastgesteld. Hiermee komt 
het Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 
te vervallen.

Verordening rechtspositie wethouders en 
raadsleden 2017
Op 20 april 2017 heeft de raad de Verordening 
rechtspositie wethouders en raadsleden 2017. 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 
te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl 

Gemeenschappelijke 
Regeling 
Omgevingsdienst IJmond
De gemeente Heemstede is per 1 mei 2017 
toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond. De Omgevingsdienst 
voert voor de gemeente Heemstede alle 
milieutaken uit.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



Moederdagverrassing knutselen
Heemstede - Meisjes en 
jongens kunnen op woens-
dagmiddag 10 mei lekker 
met hun handen bezig zijn en 
mooie dingen maken!
Knutseljuffen Renate en Ma-
riëlle verzinnen leuke en ori-
ginele knutsel ideeën op de 
Knutselclub van WIJ Heem-
stede.

De Knutselclub is op woens-
dag van 13.30 tot 15.00 uur 
bij in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kosten: 5,- euro, een 
kaart voor 5 keer kost 22,50. 

Kinderen graag per keer van 
tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-5483828.

Film in
De Luifel

Heemstede - Woensdag-
avond 10 mei wordt in De 
Luifel bij WIJ Heemste-
de een film gedraaid over 
een stel dat ‘gevangen’ zit 
in bureaucratische romp-
slomp van het Groot-Brit-
tannië van nu. De Luifel 
vind je aan de Herenweg 
96, Heemstede waar de film 
begint om 20.00 uur, entree 
is  7,-.  Reserveren doe je 
via www.wijheemstede.nl 
of bel (023)5483828.

‘Straffen we te 
licht?’

Regio - Op vrijdag 12 mei 
houdt Philie Burgers een be-
toog in het Trefpuntcafé met 
als titel ‘straffen we te licht?’ 
Mevrouw Burgers is rech-
ter bij het kantongerecht in 
Haarlem. Haar verhaal zal ze 
ondersteunen met de erva-
ring die ze heeft opgedaan 
als strafrechter en kinder-
rechter. U bent welkom van-
af 20.00 uur. Vragen stellen 
mag. Toegang is gratis; wel 
wordt een bijdrage voor con-
sumpties gevraagd. Akonie-
tenplein 1, Bennebroek.LandFrauen bezoeken Heemstede

Heemstede - 45 ‘Landfrau-
en’ uit de Heemsteedse zus-
terstad Bad Pyrmont (Duits-
land) hebben een vriend-
schappelijk bezoek gebracht 
aan haar zusterorganisatie 
vrouwennetwerk Heemstede. 
Werd bij hun bezoek in 2016 
ook het bloemencorso be-
wonderd, deze keer gingen 
de LandFrauen naar de Keu-
kenhof. In het EHBO–ge-
bouw aan de Herenweg, de 

thuishaven van de vrouwen-
vereniging, werden de Duit-
se gasten hartelijk ontvan-
gen en van een interessant 
programma voorzien. Tot slot 
werd dit bezoek afgesloten 
met een gezamenlijk diner 
in een restaurant te Cruqui-
us. De voorzitters van de bei-
de vrouwenverenigingen, 
Frau Elke Schmidt en Elisa-
beth Grolman van ’t Net, zijn 
de stuwende krachten ach-

ter hun organisaties. He-
laas bleek vanuit de gemeen-
te Heemstede geen officië-
le ontvangst mogelijk in het 
Raadhuis; dit gebouw had-
den de gasten graag willen 
zien.
De warme onderlinge vriend-
schap heeft zich evengoed 
verdiept en het retourbezoek 
aan de LandFrauen in Bad 
Pyrmont zal er ook komen. 
Voor meer inlichtingen belt u 
023-5477486 of kijk op:
www.nvvh.nl

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

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

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

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

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

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

Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan 
ex. Artikel 1.3.1 bro
Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de verplaatsing 
van een bouwvlak voor de realisatie van een woning 
op het perceel Reggelaan 14 te Heemstede. 

Stukken ter inzage
Er worden op dit moment geen stukken formeel 
ter inzage gelegd omdat er geen aanwezig zijn 
die hiervoor in aanmerking komen. Wel zijn alle 
van belang zijnde aanwezige documenten te 
raadplegen via www.heemstede.nl 
Politiek en organisatie -> Vergaderstukken en besluiten 
-> zoek op Reggelaan 14. 

Gelegenheid indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reggelaan 14 
te Heemstede’ wordt op 18 mei 2017 door de 
commissie Ruimte behandeld. Als de commissie 
met het ontwerpbestemmingsplan instemt, besluit 
het college formeel tot ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan, waarna voor een ieder 
de gelegenheid bestaat om binnen de termijn van 
zes weken een zienswijze in te dienen. Over de 
ter inzage legging wordt in de Staatscourant en 
HeemstedeNieuws gepubliceerd. 

Geen advies onafhankelijke deskundige 
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 

is die om advies kan worden gevraagd. Voor 
onderhavig bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt 
dat provincie Noord-Holland, Waternet en het 
hoogheemraadschap Rijnland op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening al formeel bij de voorbereiding 
zijn betrokken.

Meer informatie
Voor informatie over de procedure voor het 
bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer R. 
Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Hij is op 
dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar op 
het nummer 023 548 5758.
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