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Straatspeel-
avonden in 
diverse wijken
Heemstede - De jaarlijkse straat-
speelavonden van WIJ Heemste-
de zijn altijd populair en druk be-
zocht door kleine en grote buurt-
bewoners! Vanaf woensdag 9 mei 
worden de speciale buitenactivi-
teiten weer georganiseerd.
Het is langer licht en dus mogen 
kinderen ’s avonds wat langer 
buiten spelen. In maar liefst 10 
wijken, verspreid over Heemste-
de, worden avonden met sport 
en spel georganiseerd. Of je nu 
4 of 18 jaar oud bent, er is voor 
iedereen wel wat te doen. De 
jeugdwerkers en vrijwilligers van 
WIJ nemen sport- en spelmateri-
aal mee: alle soorten ballen die 
je maar kunt bedenken, tennis- 
en badminton-rackets, jongleer-
materiaal, minidoeltjes, volley-
balnet, jeu de boules, tafeltennis-
batjes, skateboards, frisbees en 
springstokken. En er is nog veel 
meer te doen. De hele buurt kan 
meedoen. Deelname kost niets.
Wel dien zelf voor begeleiding 
van kleine kinderen gezorgd te 
worden.

Het programma van de 
straatspeelavonden
De eerste straatspeelavond is op 
woensdag 9 mei: Haringvliet-
plantsoen in de Rivierenwijk. 
Verder:

•  Woensdag 16 mei: Rhododen-
dronplein in de Bloemenbuurt

•  Woensdag 23 mei: Jan Miense 
Molenaerplein in de Schilders-
buurt 

•  Woensdag 30 mei: Ooievaarlaan 
in Vogelwijk 

•  Woensdag 6 juni: Slotlaan in de 
Indische buurt

•  Woensdag 13 juni: Sweelinck-
plein in de Componistenwijk

•  Woensdag 20 juni: Zeelandlaan 
in de Provinciënwijk

•  Woensdag 27 juni: Dr. Schaep-
manlaan in de Glip

•  Woensdag 4 juli: Anna Blaman-
laan in Merlenhove

•  Vrijdag 13 juli: op het pleintje bij 
de Evenaar in de Geleerdenwijk

Op deze avonden worden de be-
treffende straten vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor verkeer. Omwo-
nenden krijgen hierover voor-
af bericht. De straatavonden zijn 
van 18.30 tot 20.30 uur.

Plus-Wijzer
DEZE WEEK IN DE KRANT!

ZONDAG 6 MEI

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

FUCHSIA
VAN 12.00 - 17.00 UUR

van 1,75 voor

Bellenplant

0.99

Lintjes’buitje’ met drie onderscheidingen
Heemstede – “Geen lintjesregen, 
maar een buitje, dat geeft gelijk 
aan hoe bijzonder een Koninklij-
ke Onderscheiding is.” Aldus bur-
gemeester Astrid Nienhuis bij de 
ontvangst van drie nieuwe leden 
van Oranje Nassau. De koning 
deelt uit, het opspelden doet de 
burgemeester. Dit gebeurde op 
donderdag 26 april in het raad-
huis. De onderscheiden inwoners 
zijn:

De heer M.G. (Martien) 
Ganzeman
Een echte financiële man. Hij gaat 
over geld, zowel in zijn baan als in 
het vrijwilligerswerk. Hij is sinds 
1993 actief als penningmeester 
van Stichting De Baan in Haarlem, 
die vrijetijdsbesteding biedt aan 
mensen met een verstandelij-
ke beperking in Zuid-Kennemer-
land. Hij heeft de financiële posi-

Voorjaar in Heemstede
Heemstede – Koningsdag kleurde oranje, traditiegetrouw, 
maar de kleur van de lente is zachtroze. Zoals deze fraaie pru-
nussen aan de Bleekersvaart laten zien. Ook traditiegetrouw, 
overigens. Prachtige foto van Christiaan Buijs. Heeft u ook zo’n 
mooie voorjaarsplaatje? Mail naar: redactie@heemsteder.nl.

Foto: Ton van den Brink

tie van de Stichting versterkt. Hij 
zorgt ervoor dat de subsidiestro-
men goed lopen en de bijdragen 
van leden, fondsen en sponsoren. 
Daarnaast is hij penningmeester 
van HBCTennis, waar hij de finan-
ciële expert is. Hij was organisator 
van en vrijwilliger bij de jaarlijkse 
vaartocht voor mensen met een 
beperking bij de Botendagen op 
de Westeinderplassen. Hij kreeg 
de Koninklijke Onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
opgespeld.

Mevrouw D.M.J. (Ineke) Hetem
Door haar vrijwilligerswerk bij het 
Sint Jacobs Godshuis kwam zij 
op het vrijwilligerspad. St.Jacobs 
Godshuis is een charitatief ver-
mogensfonds en maakt bestuur-
lijk deel uit van een aantal stich-
tingen en Haarlems ho�es. Ine-
ke is sinds 2001 secretaris van de 

Stichting Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo in Haarlem, die voor de in-
standhouding van de kathedraal 
en voor alle niet-religieuze activi-
teiten in de kerk zorgt. Sinds 2004 
is ze actief bij de Vincentiusver-
eniging in Haarlem, vanaf 2006 
als penningmeester. De vereni-
ging biedt geestelijke en maat-
schappelijke hulp. Vanaf 2002 
was zij 15 jaar lang vrijwilliger bij 
het Fonds voor Urgente Noden 
Haarlem en omgeving, dat finan-
ciële hulp biedt waar hulpbehoe-
venden geen beroep op andere 
voorzieningen kunnen doen. Ook 
zette zij zich van 1998 tot 2009 in 
voor de Haarlemse Honkbalweek 
en van 1992 tot 2000 voor de 
(toen nog) Trosloop in Haarlem. 
Zij werd Lid in de Orde van Oran-
je Nassau.

De heer L.M.J. (Leo) 
van der Prijt
Hij is sinds 1976 actief bij en voor 
sportvereniging GSV-Heemste-
de. Hij zette de GSV-sectie tafel-
tennis op. In de jaren 1980-1988 
was Leo jeugdbegeleider binnen 
de vereniging. Vanaf 1988 maakt 
hij deel uit van het bestuur van 
de sectie volleybal. Hij begon als 
wedstrijdcoördinator, later kwam 
ook het secretariaat onder zijn 
hoede en vanaf 1999 eveneens 
de scheidsrechterzaken. In 2017 
werd hij voorzitter van de sectie 
volleybal en de sectie badminton. 
Hij is de schakel tussen de volley-
balbond Nevobo en GSV, bezoekt 
hiervoor vergaderingen. Hij leid-
de scheidsrechters op regelt al-
les rondom wedstrijden en werft 
mensen voor vrijwilligerswerk bij 
GSV. Hij heeft een bijzonder ta-
lent, altijd tijd om een praatje te 
maken en hij weet op een subtie-
le manier mensen te paaien voor 
functies. Leo is lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
Hierna werden de gedecoreer-
den uitgenodigd voor de foto 
vóór het raadhuis.

Ton van den Brink

Uit volle borst op Koningsdag
Heemstede – Ronduit genieten 
was het op diverse plekken in 
Heemstede tijdens Koningsdag 
op vrijdag 27 april. Het weer was 
niet denderend en een paraplu 
geen overbodige luxe maar tro-
pische temperaturen zijn dan ook 
weer geen must om te slenteren, 
te luisteren en gewoon ontspan-

nen te kletsen. Dat kon op bij-
voorbeeld het Wilhelminaplein, 
in de Jan van Goyenstraat, op de 
Sportparklaan en ook in de Oude 
Kerk, zoals op de foto te zien is. 
Daar kwam traditiegetrouw Leny 
van Schaik de community singing 
verzorgen. Lekker meezingen 
met toepasselijke liedjes voor de-

ze ‘oranje dag’. Enthousiasme van 
deze dirigente is aanstekelijk en 
waar word je vrolijker van dan te 
zingen?! 

De Heemsteder deed een rond-
je Koningsdag en legde overal 
de sfeer vast. Elders in deze krant 
een hele pagina terugblik.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENGE
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Ineke Hete, Martien Ganzeman en Leo van der Prijt.

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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Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Onwel op 
Koningsdag
Heemstede - Een man is vrijdag-
avond 27 april gewondgeraakt bij 
een eenzijdig ongeluk op de Val-
kenburgerlaan. Rond half twaalf 
botste de automobilist hard te-
gen een boom, waarna hij te-
gen een geparkeerde auto tot 
stilstand kwam. De klap was zo 
groot dat deze geparkeerde au-
to ook weer doorschoot tegen 
een volgende. Drie wagens, een 
boombeschermer en de boom 

raakten beschadigd. De man is 
naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn 
auto was total loss. Het slachtof-
fer is vermoedelijk onwel gewor-
den en is daardoor de macht over 
het stuur verloren. Er was geen 
alcoholindicatie.
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (65)

KerkdienstenCOLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 6 mei om 10 uur
Ds. D. Verboom uit Rijnsburg

 Hemelvaartsdag Donderdag 10 
mei om 10 uur Ds. Dirk Jorissen

Na de dienst koffiedrinken in ‘het 
Jagershuis’.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 6 mei, ds. Jolien Nak - 10u.
Kindercafé.

Hemelvaartsdag donderdag 10 
mei - 10u. Gezamenlijke viering, 

Pinksterkerk Heemstede.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 3 mei, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 6 mei 10.30u.
Eucharistieviering Bavokoor.

Past. R. Verhaegh.
Koffie.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 6 mei 
Oude Kerk, 10u.: mw. ds. J. de Vries, 

crèche en Kinderkring.
 Donderdag 10 mei - Hemelvaarts-

dag. 10u. Pinksterkerk: ds. P.I.C. 
Terpstra, gezamenlijke dienst. 

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Woensdag 2 mei:
Zondag 6 mei, 10u.

Vg Ds. N.G. Scholten
Woensdag 9 mei 20u. In Tuin 

Adventskerk Aerdenhout
Gregoriaanse Zang voor Hemel-

vaart / Schola Cantorum
o.l.v. Tjeerd van der Ploeg.

Meditatieve zang
Toegang gratis, wel collecte.

 
www.adventskerk.com

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Rode boomtoppen 
omwonden door 
een avondzon
hand in hand
verleg ik verlangen
naar je hart

Bart Jonker

Liefdesvonk

 
We hebben het er al regelmatig over 
gehad in de voorgaande artikelen: de 
Raadhuisstraatnummers 15 tm 23. Verschillende panden hebben 
hier gestaan en vele ondernemers, waaronder de garages Teeu-
wen, Van Lent, Hoogeveen en uiteindelijk garage Gratama zijn 
genoemd. Om dit deel van al deze panden af te sluiten laten we 
nog even van garage Gratama een beeld zien, hoe het was voor 
het huidige appartementen- en winkelcomplex. Het zal voor 
velen herinneringen oproepen. 
De toenfoto is van 1 juni 2002 van V. Klep en komt uit de Web-
blog Librariana van Hans Krol. 
Door onbewoonbaar verklaringen en verhuizingen van bedrij-
ven zijn in 1975 de toenmalige panden 15 t/m 23 gesloopt en 
op de opengevallen plek kwam de Datsun/Nissangarage Grata-
ma. Ruim 25 jaar heeft de garage gestaan op de hoek Raadhuis-
straat/Provinciënlaan, maar rond 2003 ontkwam ook deze gara-
ge niet aan de slopershamer.
De nufoto van Harry Opheikens is van 23 april 2018 met de huidi-
ge bebouwing op dezelfde hoek als toen.
Mocht u informatie of beeldmateriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 6 mei,
18.30u.

Speciale bijeenkomst met worship 
o.l.v. met Buddy en Rini Sie

Gezamenlijke maaltijd vooraf, 
17.30u.

Opgave via website.

www.rafael-nehemia.nl

Historische in-
en uitgangen
Kennemeroord
Heemstede - Het toegangshek 
van Kennemeroord bestaat uit 
hardsteen pijlers met verdiepte 
velden en lijstwerk aan de boven-
zijde, bekroond door hardstenen 
siervazen, de originelen worden 
bewaard in het huidige complex. 
De doorrit is voorzien van een 

smeedijzeren vleugelhek. Som-
mige onderdelen van het hek zijn 
van het origineel nagemaakt.

Het hek is van belang als onder-
deel van de historische buiten-
plaats Kennemeroord en als goed 
bewaard gebleven voorbeeld van 
een laat 18e of vroeg 19e eeuws 
toegangshek, van een buiten-
plaats.

Buitenplaats Kennemeroord was 
oorspronkelijk gedurende onge-
veer 1,5 eeuw een herberg  onder 
de naam ‘De Dorstige Kuil’ en ver-
volgens bijna 1,5 eeuw een bui-
tenplaats.
Bron: Gemeente Heemstede en 
Librariana. 

Bijdrage:
Marenka Groenhuijzen

Programma Dodenherdenking 
en kransleggingen
Heemstede - Gemeente Heem-
stede herdenkt op 4 mei tijdens 
de dodenherdenking de Neder-
landse slachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog en de gevalle-
nen in oorlogssituaties en vredes-
missies sindsdien. ’s Avonds is er 
een stille tocht vanaf het raadhuis 
naar de herdenkingsplek aan de 
Vrijheidsdreef, bij het Vrijheids-
beeld en het Joods Monument. 
Hier volgt een korte ceremonie; 
burgemeester Astrid Nienhuis zal 
een toespraak houden.

De burgemeester nodigt de in-
woners van Heemstede uit met 
gepaste eerbied deel te nemen 
aan de stille tocht. De stoet ver-
trekt om 19.40 uur vanaf het raad-
huis en arriveert kort voor 20.00 
uur bij de herdenkingsplek aan 

de Vrijheidsdreef. Om 20.00 uur 
wordt twee minuten stilte in acht 
genomen ter nagedachtenis aan 
de gevallenen. Ter plaatse wordt 
een programmaboekje met de 
speeches en gedichten aan de 
aanwezigen uitgereikt. Voor de 
mindervaliden is een zitplaats be-
schikbaar.

Overdag
Om 9.30 uur zal een delegatie van 
de gemeente samen met verte-
genwoordigers van B&W van re-
giogemeenten in besloten kring 
(dus zonder pers of publiek), een 
krans plaatsen op de Eerebe-
graafplaats in Overveen. Tevens 
leggen burgemeester en wethou-
ders van Heemstede kransen bij 
de vier graven van Heemsteed-
se verzetshelden op de Eerebe-
graafplaats. Verder zorgt de ge-
meente voor een krans bij de ge-
denkplaat voor Marinus Vaumont 
in de Jacob van Campenstraat 
(hoek Havenstraat). 

Vlaggen
Indien u de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog wilt her-
denken door op 4 mei halfstok 
te vlaggen dan wordt dit door 
het gemeentebestuur bijzonder 
op prijs gesteld. Het eerbetoon 
is vanaf 18.00 uur tot zonsonder-
gang (kort na 21.00 uur). Op Be-
vrijdingsdag 5 mei kan de vlag 
tussen zonsopkomst en zonson-
dergang in de top. (Zowel 4 als 5 
mei vlaggen zonder oranje wim-
pel). 

Lezing bij Vrouwennetwerk: 
Bloemen in en om de tuin
Heemstede - Dinsdag 8 mei 
houdt NVVH Vrouwennetwerk 
een lezing over bloemen in en 
om de tuin. Deze begint om 14.00 
uur en vindt plaats in het oude 
EHBO-gebouw, Herenweg 88a te 
Heemstede.
Natuur- en tuinliefhebber Jos Ke-
telaar vertelt graag over zijn pas-
sie en vergezelt dit van klank-
beelden, niet alleen gecultiveer-
de planten, maar ook over de zo-
genaamde wilde planten. Laatst-
genoemde worden bemind door 
menig liefhebber vanwege hun 
schoonheid. De bloemen zullen 
tot in detail bekeken en bespro-
ken worden en niet alleen de be-

kende, maar ook zeker de minder 
bekende. Bent u ook een tuinlief-
hebber of kenner en wilt u er toch 
meer van weten, kom dan langs. 
Deelnamekosten voor niet-le-
den: €2,50. Voor meer inlichtin-
gen over deze actieve 55+ vrou-
wenvereniging: 023-5477486 of 
kijk op: www.nvvh.nl.
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Afgelopen zaterdagochtend, 28 april, is het Manpadslaange-
bied omgeploegd zonder rekening te houden met de daar 
verblijvende kieviten. Sinds weken baltsen de kieviten bo-
ven het agrarisch gebied en hebben daar nesten gemaakt.
Waargenomen werd namelijk dat mogelijke predatoren als 
kraaien, meeuwen en buizerds van het terrein verjaagd wer-
den door de kieviten.

De regionale uitvoeringsdienst NHN geeft op hun websi-
te het volgende aan: “Vrijwel alle in Nederland in de vrije
natuur voorkomende fl ora en fauna is beschermd. Deze
bescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuur-
bescherming. Dit betekent onder meer dat het verboden 
is om vogels, zoogdieren, amfi bieën, reptielen en een aan-
tal vissoorten te verstoren, te vangen of te doden en dat 
het verboden is om hun rust-, verblijf- en nestplaatsen uit te
halen, te verwijderen of te vernielen.”

Een bewoner had de politie ingeschakeld en volgens hen 
had de tractorbestuurder verklaard dat hij aangetroff en nes-
ten zou verplaatsen en dat hij alleen lege eierschalen had ge-
zien. Indien dit klopt zou dit betekenen dat er jonge kieviten 
rondliepen en dat minimaal hun rust verstoord is. Stichting 
Manpadslaangebied heeft wegens verstoring van de kievi-
ten een klacht ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst 
NHN die in de provincie Noord-Holland de natuurbescher-
mingswet uitvoert.

We gaan ervan uit dat aan de jarenlange verstoring hier-
door een einde komt en dat de projectontwikkelaars Parck 
Manpad en Synchroon respect weten op te brengen voor de
natuur.

Stichting Manpadslaangebied, Hans Limper (secretaris), 
Heemstede

LEZERSPOST

Manpadslaangebied omgeploegd, 
baltsende kieviten verdreven

e onerstuin fl at lau vink
Heemstede - Zaterdag aanstaan-
de om 12.00 uur komt iemand, 
gerelateerd aan imker Pim Lem-
mers, een bijenhotel brengen 
in de bewonerstuin bij de fl at 
‘Blauwvink’ in de Provinciebuurt.

Bewoners van de Blauwvink aan 
de Overijssellaan hebben een 
hondenpoepveldje geadopteerd 
van de gemeente. Dat is intus-
sen een mooi plekje geworden 
met bloemen en planten en een 
bankje, waar je even tot rust kunt 

komen en kunt genieten van de 
tuin.

Het perkje krijgt veel blije reacties 
uit de omgeving. Bewoners die 
het bijhouden houden zich aan-
bevolen voor eventuele bijdra-
gen. Zo hebben zij een kleine bij-
drage ontvangen van wonings-
tichting ELAN wonen, en bewo-
ners doneren ook regelmatig.
Wilt u hier meer informatie over, 
neem dan contact op met Ineke 
Overgoor, via 023-5294633.

Mooie wensen op appeltjes van oranje
Ontmoetingscentrum uifelhart viert Oranjefeest
Heemstede - Vooruitlopend op 
Koningsdag kleurde de zaal in 
De Luifel afgelopen donderdag al 
oranje. Vrolijke accordeonmuziek 
vulde de ruimte met Hollandse 
meezingers van weleer. 
Aan de tafels werd gezongen en 
ook volop gekletst door de deel-
nemers van Luifelhart en hun fa-
milie. Luifelhart is gevestigd in 
De Luifel bij WIJ Heemstede aan 
de Herenweg en is een ontmoe-
tingscentrum voor mensen met 
dementie en andere kwetsba-
re ouderen. Naast de muziek en 
het prettige gezelschap, kon men 
ook genieten van oranje lekker-
nijen van de buff ettafel. Een deel 
van de taarten was gemaakt door 
de deelnemers van Luifelhart en 
daarnaast schonken diverse on-
dernemers uit Heemstede lekker-
nijen.

Er werd ook een Oranje-quiz 
gehouden. De tafels vormden 
teams die konden strijden om de 
hoofdprijs, een oranje vlaai. Het 
werd een spannende strijd, waar-
bij team Wilhelmina uiteindelijk 
met de hoofdprijs naar huis ging. 
Naast de goed gevulde buff et-
tafel was er bovendien nog een 
helderblauwe wensboom opge-
steld. Zoals een van de deelne-
mers terecht opmerkte een bij-
zondere kleur voor een boom, 
maar wel een frisse tint, eentje 
die opvalt en die goed kleurt bij 
oranje. Beide kleuren, blauw en 
oranje, komen overigens ook te-
rug in het logo van Kennemer-
hart, de organisatie waar Luifel-
hart onderdeel van uitmaakt.

De wensboom werd gemaakt 
door Sjoerd, Onne en Jim, drie 

middelbare scholieren die in het 
kader van hun maatschappelijke 

stage drie dagen bij Luifelhart ac-
tief zijn geweest. 
Tijdens de oranje middag kon-
den de deelnemers hun wensen 
schrijven op appeltjes van oranje, 
die in de blauwe boom gehangen 
konden worden. De boom vulde 
zich al snel met wens-appeltjes. 
De komende tijd zal getracht wor-
den deze wensen in vervulling te 
laten gaan. Zo werd de wens uit-
gesproken samen Indisch te gaan 
eten, wilde iemand een uitje naar 
het strand en een ander een be-
zoek aan Leiden. Ook werd door 
een dochter gewenst dat haar 
vader nog lang Luifelhart mocht 
blijven bezoeken, omdat hij het 
daar zo naar zijn zin heeft. 
Mooie wensen waar de begelei-
ding en vrijwilligers van Luifelhart 
de komende periode mee aan de 
slag kunnen gaan.

Lekkernijen tijdens het 
oranjefeest in de Luifel.

Venijn in staart raadsvergadering
ormatie college in de toekomst 

anders laten verlo en
Heemstede - Op donderdag 26 
april was de gemeenteraad in 
haar nieuwe bezetting aanwe-
zig voor een eerste vergadering 
in de nieuwe samenstelling. De 
nieuwbouw van de polikliniek op 
het terrein van SEIN werd met in-
stemming van allen aangeno-
men. 

De aanpassing, om de toekomst-
visie voor een ander deel van het 
terrein uit dit plan te halen, werd 
met instemming ontvangen. De 
meeste partijen willen op termijn 
wel zien hoe het gebeid er uit zou 
kunnen zien. SEIN zal de komen-
de vier jaar echter niets nieuws 
beginnen. Ook het verschuiven 
van gelden tussen groot, regulier 
en klein onderhoud van wegen, 
bruggen en beschoeiingen werd 
een hamerstuk.
Tijdens de rondvraag trokken 
VVD, CDA en D66 samen op, om 
vooral HBB, de maat te nemen 
over de collegeonderhandelin-
gen. Het venijn zat in de staart 
van de vergadering.
Wat was deze partij van plan, 
waarom waren VVD, CDA en D66 
verwezen naar de zijlijn? Waarom 
had de formatie niet in de open-

baarheid plaatsgevonden? Stam 
(VVD) zei dat haar partij duur-
zaamheid nu zo belangrijk vindt 
dat ze prima met GroenLinks in 
een college kan zitten. Boeder 
(CDA) vindt het maar een con-
servatief proces waarin hij lie-
ver had gezien dat er nieuwe we-
gen worden ingeslagen. Op een 
paar plaatsen in Nederland loopt 
de formatie via andere lijnen en 
waarom in Heemstede niet? Van 
der Have (HBB) wilde de opmer-
kingen wel pareren. 

Om het niet openbaar te doen 
is gebruikelijk in Heemstede. De 
‘klagende’ partijen hadden bij 
de laatste collegeonderhandelin-
gen hetzelfde gedaan. Ook de in-
formateur Hans Luiten gaf er de 
voorkeur aan met partijen apart 
en/of samen met HBB te spre-
ken. Een wijziging in de proce-
dure is een lang proces dat niet 
even snel kan worden doorge-
voerd. Het werd duidelijk dat het 
vertrouwen in elkaar een belang-
rijk issue is. De Zeeuw (GL) maak-
te aan de illusie van Stam een ein-
de door te stellen dat hij een sa-
menwerking met de VVD niet de 
meest vruchtbare vond om de 

GroenLinks plannen te realise-
ren. Nieuwland (D66) voerde de 
druk verder op door nu te willen 
horen wanneer het nieuwe colle-
ge met een programma komt. “Er 
spelen veel zaken die direct moe-
ten worden aangepakt. Nu ligt al-
les stil en dat kan niet”, zei hij. D66 
wenst vernieuwing van de po-
litiek. Van der Have wilde de tijd 
nemen en verwacht voor eind 
mei met GroenLinks en de PvdA 
tot afspraken te komen. Vakanties 
en feestdagen maken de maand 
kort. Zowel zij als ook De Zeeuw 
en Struijf (PvdA) lieten weten 
werk te maken van een andere 
vorm van bestuur. De gehele raad 
zou meer invloed kunnen krijgen 
en de wethouders worden meer 
uitvoerders dan beleidsbepalers. 
Ook de inbreng van burgers zou 
via participatie moet worden ver-
groot.
De komende vier jaar kan worden 
nagedacht om toekomstige for-
maties anders te laten verlopen. 
Het nieuwe college staat volgens 
Van der Have open voor initiatie-
ven vanuit de gehele raad en de 
inwoners.

Eric van Westerloo

Internationaal 
menu

Heemstede - Maandag 7 
mei wordt in Eethuis de Lui-
fel een internationaal menu 
bereid voor €10,25. 
Reserveren is mogelijk tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 5483828. U bent wel-
kom aan de Herenweg 96, 
Heemstede. Aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. 

Afsluitend concert theaterseizoen De Luifel
en  van ooten en and hifting Da light

Heemstede - Vrijdag 11 mei sluit 
Podia Heemstede haar theater-
seizoen af met een reprise van 
het succesvolle, intieme theater-
concert door René van Kooten 
met zijn band Shifting Daylight.  
 
Luister naar bekende en onbe-
kende liedjes, prachtig gearran-
geerd en verbonden door per-
soonlijke, ontroerende en soms 
grappige verhalen die niemand 
onberoerd laten.
Samen met gitarist/producer 
Bram Bol en multi-instrumenta-
list Ingmar Spaaij brengt René 
van Kooten verrassend bewerkte 
songs uit bekende musicals (o.a. 
‘Hair’, ‘Jesus Christ Superstar’), van 
bewonderde artiesten (o.a. The 
Police, Don Henley) en natuurlijk 
eigen werk. Hierbij spelen onder-
werpen als verlies, geboorte, ou-
der worden, liefde en verwach-

tingen een belangrijke rol. maken 
van pure muziek, op een eerlijke 
manier. 

Locatie: Theater De Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede, aanvang: 
20.15 uur. Entree: €19,50. Kaar-
ten via: www.podiaheemstede.nl, 
023-5483838 of op de avond van 
het concert aan de zaal.

oes uinmarkt ij imt
Heemstede - Ben je op zoek naar 
een origineel Moederdagcadeau? 
Stel een leuk (zomer)bollenpak-
ket samen of een doos groente-
plantjes op de moestuinmarkt 
van KIMT. Deze markt wordt op 
zaterdag 12 mei gehouden op 
het Kimt-complex aan de Heren-
weg, van 11.00 tot 15.00 uur. 
Er is van alles te koop: aardbeien- 
en rabarberplanten, pioenrozen, 
dahlia’s, bijzondere zomerbollen 

en knollen, diverse kruiden, to-
maten- en groenteplanten.
Ingang aan het Groenendaalse 
Bos tegenover het Manpad. Er 
is koffi  e/thee en huisgemaakte 
taart. Voor de kinderen is er ook 
wat leuks te doen! U kunt niet 
pinnen en plastic tasjes worden 
ook niet uitgegeven.

Toegang vrij, kijkt u ook op:
www.kominmijntuin.com.

De vertaler in 
het daglicht
Heemstede - Op woensdag-
avond 9 mei doet de Verta-
lersgeluktournee Boekhan-
del Blokker in Heemstede 
aan.
Vertalersgeluk is een onder-
deel van de Europese Lite-
ratuurprijs (in het leven ge-
roepen door het Neder-
lands Letterenfonds, samen 
met ruim 10 gerenommeer-
de boekhandels) die elk 
jaar het beste boek kiest en 
daarin tevens let op de ver-
taling. Deze prijs is dus niet 
alleen voor het beste boek, 
maar zet ook de vertaler in 
het daglicht! Vier vertalers 
komen deze avond vertellen 
over de vertalingen van hun 
voor de Europese Literatuur-
prijs genomineerde romans:
-  Anneke Bok over Het huis 

van de namen van Colm 
Tóibín (uit het Engels, Uit-
geverij De Geus)

-  Elly Schippers en Jantsje 
Post over Het achtste leven 
(voor Brilka) van Nino Hara-
tischwili (uit het Duits, Uit-
geverij Atlas Contact)

-  Roel Schuyt over De vos 
van Dubravka Ugrešić (uit 
het Kroatisch, Nijgh & Van 
Ditmar).

Het gesprek tussen de ver-
talers en het aanwezige pu-
bliek wordt geleid door 
boekhandelaren Joni Zwart 
en Arno Koek.
De avond in Heemstede is 
georganiseerd i.s.m. Athe-
naeum Boekhandel Haar-
lem. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang bedraagt €5, boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Reserve-
ren gewenst via info@boek-
handelblokker.nl of 023-
5282472
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Heemsteeds succes op 
Wiskunde Olympiade
Heemstede – Bij de tiende Bene-
lux Wiskunde Olympiade, die dit 
weekend plaatsvond in Luxem-
burg, heeft de 17-jarige Nils van 
de Berg een gouden medaille be-
haald. Voor zijn negen teamgeno-
ten waren er ook vier zilveren en 
drie bronzen medailles. Met in to-
taal 160 punten wist Nederland 
de andere twee Beneluxlanden 
te verslaan. Een Heemsteeds suc-
ces was er ook; Philippe van Elde-
ren (6 vwo) behaalde 2 punten, zij 
studeert aan het Atheneum Col-
lege Hageveld.

De Benelux Wiskunde Olympiade 

wordt sinds 2009 jaarlijks georga-
niseerd voor middelbare scholie-
ren uit België, Luxemburg en Ne-
derland. Voor deze tiende edi-
tie waren ook teams uit Frank-
rijk, Ierland en Zwitserland uitge-
nodigd. Elk team bestond uit tien 
leerlingen.
Het Nederlandse team is via vier 
voorrondes geselecteerd uit ruim 
10.000 deelnemers. De wedstrijd 
bestond uit vier uitdagende wis-
kundeopgaven waar de deelne-
mers vierenhalf uur de tijd voor 
hebben. De beste helft van de 
deelnemers won een medaille 
(brons, zilver of goud).

Het Nederlandse team met hun medailles. V.l.n.r.: Richard, Hanne, 
Floris, Tim, Jovan, Szabi, Nils, Thomas, Philippe en Lammert.

Start in Haarlem
Sponsorrit met rolstoel voor Kosovo
Regio – Vanaf zaterdag 19 mei 
gaat Christiaan Mensinga uit 
Voorthuizen voor de 18e keer 
met zijn rolstoel een sponsorrit 
maken voor het goede doel. Met 
elk opgehaald bedrag investeert 
hij in de hulpverlening van diver-
se gezinnen, weduwen en wezen 
in Kosovo.
De keuze om in Kosovo hulpver-
lening aan te bieden, heeft te ma-
ken met haar geschiedenis. Ruim 
20 jaar is het industrieel gebied 
van Gjakova zwaar getroffen in 
de oorlog van voormalig Joe-
goslavië. Daar zijn tienduizend 
mensen om het leven gekomen. 
Sindsdien heerst er in dat gebied 
een hoge werkeloosheid. Stich-
ting Chaim biedt daar extra hulp 
aan door het leveren van medicij-
nen, het verzorgen van meel voor 
het broodbakken en het financie-
ren van schoolkosten, renovatie-
kosten van huizen en stookkos-
ten.

Als een van de grootste initiatief-
nemers helpt Christiaan Mensin-
ga, die vanaf zijn 15e in de rol-
stoel zit, altijd een handje bij. Zijn 
persoonlijke situatie weerhoudt 
hem niet om zich in te zetten. In-
tussen heeft de Voorthuizenaar 
met zijn rolstoel al 17 sponsorrit-
ten in Nederland en 17 trips naar 
Kosovo achter de rug. Hij staat 

bekend als “de man die heel veel 
armen, weduwen en wezen per-
soonlijk kent en voor wie hij door 
de jaren heen tienduizenden eu-
ro’s heeft opgehaald met zijn 
sponsorritten. Christiaan maakt 
het hierdoor mogelijk dat men-
sen in kansarme posities toch wat 
kunnen maken van hun leven.”

Zijn achttiende sponsorrit start 
op zaterdag 19 mei om 10.00 uur 
in Haarlem, bij het poortgebouw 
van landgoed Elswout in Over-
veen. Vanaf Haarlem rijdt Christi-
aan in acht etappes langs enke-
le plaatsen op de Flevoroute. Dit 
zijn op ritvolgorde: Diemen, Al-

mere Buiten, Lelystad, Urk, Lem-
mer, Heerenveen, Bakkeveen. Het 
eindpunt is het NS-station Gro-
ningen, waar Christiaan vrijdag 1 
juni zal finishen. In totaal legt hij 
ongeveer 225 kilometers af.

Tijdens zijn rit kunt u hem volgen 
via Facebook op www.facebook.
com/christiaan.mensinga 

Wilt u hem met een aanmoedi-
gingsdonatie steunen? Dat kan 
op het volgende IBAN-nummer: 
NL91 ABNA 0543 1205 46 t.n.v. 
Stichting Chaim, Vrouwenpolder. 
Omschrijving: ‘Sponsorrit Chris-
taan’. 

Brand in 
parasol
Heemstede - Een grote parasol 
is maandagmiddag 30 april in 
de brand gevlogen. De parasol 
stond voor een snackbar aan het 
Roemer Visscherplein bij station 
Heemstede/Aerdenhout.
De gealarmeerde brandweer 
heeft het vuur kunnen blussen 
maar kon niet voorkomen dat de 
parasol helemaal verwoest werd. 
De brand is vermoedelijk door 
kortsluiting ontstaan.

Ongeval rond koffietijd
Heemstede - Heemstede - Twee 
automobilisten zijn donderdag-
morgen 26 april met elkaar in 
botsing gekomen voor de ver-
keerslichten op de Herenweg. Het 
ongeluk ontstond rond half elf op 
de kruising, bij de Zandvoortsel-
aan en Lanckhorstlaan.
Gelukkig raakte niemand ge-

wond bij het ongeval, maar er 
ontstond wel een flinke file. De rij-
strook richting Haarlem was lan-
ge tijd afgezet. Beide auto’s zijn 
naar het trottoir geduwd.

De berger arriveerde pas na een 
uur, de overlast nam pas af toen 
de voertuigen zijn weggesleept.

Foto: Michel van Bergen

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Opvolger voor gemeentesecretaris Van den Berg
Regio - Heemstede - Henriëtte 
de Vos uit Amsterdam wordt per 
18 juni 2018 de nieuwe gemeen-
tesecretaris van Heemstede. Na 
een sollicitatieprocedure met in 
totaal 51 kandidaten heeft de 
selectiecommissie met overtui-
ging en enthousiasme gekozen 
voor de 48-jarige Henriëtte de 
Vos. Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft gisteren 
besloten het advies van de selec-
tiecommissie over te nemen. De 
nieuwe gemeentesecretaris volgt 
Willem van den Berg op, die per
1 juni 2018 met pensioen gaat.
Qua persoonlijkheid, werkerva-
ring en opleiding past Henriët-
te de Vos uitstekend in het pro-
fiel van gemeentesecretaris van 
Heemstede. Het college van B&W 
is er dan ook van overtuigd dat zij 
prima in staat zal zijn de verbin-

dende rol te spelen tussen be-
stuur en gemeentelijke organisa-
tie en van daaruit de lijn van ver-
nieuwing en ontwikkeling voort 
te zetten, met als doel een excel-
lente dienstverlening, nu en in de 
toekomst.

Henriëtte werkt sinds 2002 bij 

de gemeente Amsterdam. Daar 
heeft zij diverse functies ver-
vuld. Vanaf 2016 is zij program-
madirecteur Slagvaardig werken 
in de Openbare Ruimte en ver-
antwoordelijk voor de realisatie 
van een efficiënte en dienstver-
lenende beheerorganisatie voor 
de gemeente Amsterdam. Eerder 
maakte zij onder andere deel uit 
van de Directie Stadsdeel Zuid.
Het college van B&W is blij een 
nieuwe gemeentesecretaris te 
hebben gevonden in de persoon 
van Henriëtte de Vos. “Zij heeft al-
le nodige kwaliteiten in huis om 
de functie met succes in te vullen.
Daarnaast is zij een prettige, open 
persoonlijkheid, die zal bijdragen 
aan de plezierige werksfeer en 
manier van omgaan met elkaar 
bij bestuur en medewerkers in 
Heemstede.”

De schoonheid van eigen flora 
in museum de Zwarte Tulp
Regio - Vanaf 10 mei presenteert 
Museum De Zwarte Tulp in Lisse 
de tentoonstelling Botanical Art 
Worldwide: linking people with 
plants. De tentoonstelling maakt 
deel uit van een internationaal 
project, gestart door de American 
Society of Botanical Artists, waar-
bij in 25 landen, tegelijkertijd, af-
beeldingen van inheemse plan-
ten in diverse tentoonstellingen 
worden gepresenteerd. Museum 
de Zwarte Tulp vindt u in Lisse, 
aan de Heerenweg 219.

Botanical Art Worldwide in Mu-
seum De Zwarte Tulp toont ruim 
70 werken van 25 kunstenaars die 
zijn aangesloten bij de Vereniging 
van Botanisch Kunstenaars Ne-
derland (VBKN).
In ons verstedelijkte land is het 
niet eenvoudig om inheemse, 
wilde planten te vinden. Want 
wat is nu precies inheems? Vol-
gens de officiële definitie zijn 
planten ‘inheems’ als ze ‘hier altijd 
al waren’ of als ze vóór 1492, het 
jaar van de ontdekking van Ame-
rika door Columbus, zijn geïntro-
duceerd én ingeburgerd.
Op 18 mei vinden er over de he-
le wereld evenementen plaats 
om dit speciale project te vieren, 
het resultaat te tonen en mensen 
bewust te maken van de schoon-
heid van de ‘eigen’ flora en de 
zeldzaamheid van sommige be-
dreigde soorten. Tijdens de ten-
toonstelling wordt een film ge-

toond waarin werk uit alle deel-
nemende landen te zien is.
Gedurende de tentoonstellings-
periode worden wekelijks activi-
teiten, lezingen of workshops ge-
organiseerd. Kijk voor het actuele 
aanbod op de website: www.mu-
seumdezwartetulp.nl of kijk op 
Facebook en Instagram.

Hendrik J. Slijper
Naast de tekeningen van de le-
den van de VBKN laat het muse-
um voor het eerst een selectie 
zien van 95 tekeningen van Hen-
drik J. Slijper (1922-2007). Slijper 
kreeg als jong kunstenaar direct 
na de Tweede Wereldoorlog van 
het Laboratorium voor Bloembol-
lenonderzoek in Lisse opdracht 
om waterverftekeningen te ma-
ken van ziektebeelden van virus-
ziekten in bolgewassen. Dit resul-
teerde in wonderschone tekenin-
gen die niet alleen technisch per-
fect zijn maar ook van hoge artis-
tieke kwaliteit, een feest voor het 
oog.

Nederlandse Flora
Het Prentenkabinet staat deze 
periode ook in het teken van Ne-
derlandse Flora met prenten uit 
de CollectieNieuwenhuis van bol- 
en knolgewassen uit boeken over 
Nederlandse planten uit vier eeu-
wen: Hortus Floridus (1614), Flo-
ra Batava (1800-1934), Heinrich 
Witte, Flora (1868) en Jan Ritzema 
Bos, Atlas van Nederlandse plan-

ten (1899).

Met deze verscheidenheid aan 
bloemportretten wil Museum De 
Zwarte Tulp bezoekers deze zo-
mer verrassen door de schoon-
heid van bloemen en planten te 
laten zien, zoals die door de eeu-
wen heen is vastgelegd. Informa-
tie: 0252-417900.

Japanse iris door Abraham 
Wendel (1826-1915) uit ‘Flora’.

Lezing over nieuwe 
invulling democratie
Regio  - “Politieke partijen zijn in 
de toekomst overbodig.” Dat stelt 
Bert Blase in zijn boek ‘Het Ver-
haal van de Wereld’. De auteur 
is burgemeester van Heerhugo-
waard geeft op maandagavond 7 
mei een lezing in Haarlem met als 
thema ‘vrijheid’.
De lezing wordt georganiseerd 
door de vrijmetselaarsloge Ad 
Lucem en Pacem en heeft plaats 
in het logegebouw aan de Rip-
perdastraat nr.13 in Haarlem. De 
deuren gaan om 19.30 uur open, 
de lezing zelf begint om 20.00 
uur en is voor iedereen toeganke-
lijk. De lezing is tevens een mooie 
kans om het monumentale loge-
gebouw te bezichtigen.
Het Verhaal van de Wereld kwam 
in maart uit. In de roman trekt 
Blase een vergelijking tussen on-
ze tijd en de roerige zestiende 
eeuw. Een periode waarin veel 
veranderde en waarin de ba-
sis werd gelegd voor de Verlich-
ting en onze huidige normen en 
waarden.
Het boek is niet alleen het ver-
haal van een persoonlijke zoek-
tocht, maar tevens een pleidooi 
voor een nieuwe invulling van de 
democratie, waarin niet langer de 

partijpolitiek leidend is, maar de 
thema’s die de samenleving be-
zighouden. Een politiek van ver-
binding dus. Blase is als burge-
meester een van de voortrekkers 
binnen Code Oranje, een groep 
politici, ambtenaren en denkers 
die pleit voor bestuurlijke ver-
nieuwing.
De jaarlijkse Vrijheidslezing van 
de Loge Ad Lucem en Pacem is 
voor iedereen toegankelijk. De 
toegang is gratis. Wie zeker wil 
zijn van een plek kan zich aan-
melden via:
adlucemetpacem@gmail.com.

Bert Blase

Inschrijfdatum excursie Woudrichem 
en Slot Loevestein verlengd
Heemstede - Dinsdag 15 mei or-
ganiseert WIJ Heemstede een 
busexcursie naar Woudrichem 
en Slot Loevestein. U kunt daar-
voor reserveren uiterlijk zaterdag 
12 mei. 
Het vertrek is bij WIJ Heemstede 
aan de Herenweg 96, om 9.00 uur. 

Er is een gids en rondleiding bij 
evenals een koffiestop, pannen-
koeken eten en theedrinken. Kos-
ten: €51,85 met MJK, €63,35 zon-
der MJK.

Inschrijven en betalen kan bij WIJ 
Heemstede in de Luifel.

Kinderdisco 
in teken van 
tropisch
Heemstede – Kinderen van 6 tot 
10 jaar oud kunnen vrijdag 11 mei 
naar de Kinderdisco bij Plexat/de 
Luifel aan de Herenweg 96.
Helaas alweer de laatste kin-
derdisco van dit seizoen…. Het 
wordt een superleuke avond!
Bij binnenkomst worden de naam 
en telefoonnummer van het kind 
genoteerd zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterlaten en 
eventueel in de tussentijd in de 
Luifel een kop koffie kunnen drin-
ken. De Kinderdisco is van 19.00 
tot 21.00 uur en kost 3 euro.

Peuter & 
Kleuterpret
Heemstede - Zondag 13 mei or-
ganiseert WIJ Heemstede een 
Peuter & Kleuterpret ochtend 
met als  thema: Moederdag. Er 
is van alles te beleven voor kin-
deren van 2,5 t/m 6 jaar. Er is een 
voorleesverhaal, kinderen maken 
een prachtig moederdagcadeau-
tje en kunnen samen met hun 
mama op de foto. Er wordt een 
pannenkoekje gegeten.  Entree: 
€6,- per kind. Ouders/begeleiders 
mogen er gratis bij zijn. De och-
tend is van 11.00 tot 12.30 uur, 
in de Luifel, Herenweg 96. Graag 
van tevoren opgeven: plexat@
wijheemstede.nl of 5483828.
Pinnen gaat helaas die dag niet.

Knutselclub
Heemstede - Woensdag 9 mei 
maken jongens en meisjes van 5 
t/m 10 jaar een moederdagver-
rassing. Doe je mee? Je bent wel-
kom van 13.30 tot 15.00 uur bij 
WIJ in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: €5, 
meld je aan via 5483828. 
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Koningsnacht vorstelijk gevierd 
in de Jan van Goyenstraat
Heemstede – De Jan van Goyen-
straat was een smeltkroes van ge-
zelligheid afgelopen donderdag-
avond, waar de aftrap voor de 
feestelijkheden werd gegeven op 
Koningsnacht.
Er was een groot publiek op de 
been waaronder vooral veel jon-
geren. Het publiek genoot on-

der meer van DJ Bert, de band 
Jamento en van een optreden 
van Yves Berendse. Een op en 
top gemoedelijke festivalsfeer en 
goede muziek maakten van de-
ze Koningsnacht een onvergete-
lijk geheel.

Bart Jonker

Team 1e Aanleg heeft er zin in!
Ietwat ‘chilly’ maar o, zo gezellig op Wilhelminaplein
Heemstede - Koningsdag bracht 
ook dit jaar weer veel mensen op 
de been. Al dan niet ‘gewapend’ 
met paraplu of regenjas brachten 
veel inwoners van Heemstede af-
gelopen vrijdag een bezoekje aan 
de diverse vrijmarkten en later 
op de middag muziek, verzorgd 
door dj’s, zangers, zangeressen 
en bands. Vaste prik op het Wil-
helminaplein is live muziek, aan-
geboden door café de 1e Aanleg.
Ook dit jaar waren de twee bands, 
eerst reggae dan ‘Als de brand-
weer’, een echte trekker. Nieuws-
gierig en in feestelijke stemming 
fietste of wandelde menigeen 
vrijdagmiddag naar het fraai ge-
renoveerde plein.

Zo bij de Oude Kerk en het mooi 
opgeknapte ‘Wapen van Heem-
stede’ was het goed toeven met 

Foto: Ton van den Brink

‘Jong geleerd, 
oranje gedaan’
Heemstede – Piepjonge gasten 
voor de vrijmarkt in de Jan van 
Goyenstraat. Vrijdag vielen de-
ze lieve hummeltjes op. Ook zij 
waren (deels) in oranje gekleed. 
Jong geleerd, oranje gedaan. 

Foto: Mirjam Goossens

Heemstede – Het lukte best om samen de 
zolder leeg te halen. Het lukte nog beter 
om van al die overbodige spullen af te ko-
men, er werden goede zaken gedaan op de 
Vrijmarkten tijdens Koningsdag, vrijdag 27 
april.

Wat overbleef na de enkele spatten in de 
namiddag werd door Cor en zijn maten 
vakkundig in de container geladen. Dat 
ruimt op zal moeder gedacht hebben. Zij 
ging zingen in de Oude Kerk waar Leny van 
Schaik met Maria Benerink weer terug was 
met de samenzang. Een fenomeen waar je 
foutloos alle liedjes weer zingt alsof je be-
zig bent in groep zes. Samen zingen!

Bij het gezellige borreluurtje in de Burger-
zaal werd ook gezongen. Het publiek daag-
de de burgemeester Astrid Nienhuis uit, 
want ze had ook net meegezongen met de 

community singing in de Oude Kerk. Ge-
meentesecretaris Willem van den Berg, 
vaste zanger bij het  Voorwegkoor, zet-
te samen met haar een Lang zal ze leven 
in. Ook hier viel alles samen met een drie-
werf hoera voor de koning. Dan smaakt 
de barbecue zo lekker op het Wilhelmina- 
plein, een pilsje van de Eerste Aanleg en 
reggae muziek waarop je samen kunt dan-
sen. Greet Tieken, 74 jaar bewoonster van 
het Wilhelminaplein, zag het allemaal weer 
voorbij komen en koesterde haar figuurtjes 
op de vensterbank die zo vrolijk bewegen 
en iedereen vertederen.
Samen bewegen kon ook op het buurt-
feestje van de Iepenlaan, waar Ru-
dolf Kreuger speelde met de ruim ne-
gentig jarige gitarist André die ook 
altijd zo graag samen speelt.

Ton van den Brink

Koningsdag vieren doe je samen

Drukke ‘handel’ in Jan van Goyenstraat
Heemstede - Traditioneel maakt 
de vrijmarkt deel uit van de vie-
ring van de verjaardag van de Ko-
ning. Heemstede kent twee lo-
caties waar een vrijmarkt wordt 
gehouden. De Sportparklaan is 
daarvan de grootste met kra-
men vol nieuwe maar vooral ou-

de spullen. In de Jan van Goyen-
straat zitten de kinderen, soms 
met hun ouders, gewoon op een 
laken of een zeiltje op de grond 
om hun koopwaar aan de man te 
brengen. Afgaande op de tassen 
vol die mee naar huis werden ge-
nomen is er flink ingeslagen.Van 

kinderwagens tot schaatsen, van 
cupcakes tot T-shirts, veel vond 
een weg naar een nieuwe eige-
naar. Daarnaast probeerden crea-
tieve en muzikale kinderen een 
centje te verdienen, tot vreugde 
van het langs wandelend publiek.
Eric van Westerloo

zo’n nostalgische sfeer rondom. 
Bankjes om ontspannen op neer 
te vleien of een beetje heupwie-
gend met de muziek mee… een 
drankje en lekker broodje vlees 
erbij, niets meer aan doen! De 
ietwat koele temperatuur deed 

niets af aan de feestvreugde. Het 
was een gezellige middag.
Op de foto het team van de 1e 
Aanleg aan het begin van de 
feestmiddag. Ze hebben er zin in, 
dat zie je zo! Volgend jaar weer 
zo’n ontspannen Koningsdag?

Foto: Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker

Foto’s: Eric van Westerloo

Foto’s: Ton van de Brink

Burgemeester Astrid Nienhuis bij 
de Heemgames.

Mevrouw Tieken al 74 jaar wonend 
op Wilhelminaplein, bekijkt het 
oranjefeest.
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Kon. HFC en De Treffers delen de punten: 1-1
Regio - De Treffers kan ieder punt 
heel goed gebruiken. Ze ver-
keren in de gevarenzone, dan 
is een goed resultaat meer dan 
welkom. HFC is veilig maar wil 
zo hoog mogelijk eindigen met 
het oog op een betere uitgangs-
positie bij de bekercompetitie 
in het volgende seizoen. Bij HFC 
ging er van alles mis vooral in de 
eerste 45 minuten. Passes kwa-
men niet aan of werden ingele-
verd bij de tegenstander. Er kwa-
men dan ook weinig kansen. De 
Treffers waren sterker wat resul-
teerde in een aantal voorzetten 
en een achttal corners, het le-
verde niets op. De HFC verdedi-
ging is sterk met Wilffert en Boer 
als winnaars van vrijwel alle kop-
duels. Na achtminuten spelen 
moest André Morgan HFC red-
den door een bal van de doellijn 
te halen. HFC hervond zich na de 
rust. Tim van Soest komt steeds 
meer tot scoren. Ook afgelopen 

zaterdag trof hij doel met een af-
standsschot dat hard in de linker-
hoek van het Treffers doel ver-
dween. De voorsprong had nog 
verder uitgebouwd kunnen wor-
den als de vrije trap van Tamerus 
niet via de paal terug het veld in 
spong. Van Soest had pech met 
een volley die hij in een keer op 
zijn schoen nam na een voorzet 
van De Visser. HFC stevende af op 
een overwinning. Met nog 15 mi-
nuten te gaan klapte de buiten-
spelval bij HFC niet goed dicht. 
De ingevallen Nick de Bondt zorg-
de dat De Treffers toch nog een 
punt overhield aan deze wed-
strijd. Rechtsback Danny Hols 
dacht aan buitenspel en kwam te 
laat om de snelle De Bondt nog te 
stoppen. Met alleen doelman Van 
Rossum nog voor zich, rondde hij 
keurig af. De Treffers staat met dit 
resultaat toch op een nacompeti-
tie plaats, zeker nadat concurrent 
AFC hun wedstrijd wel won. HFC 

“Leuk dat er meer bewustzijn voor 
het elftal met dove spelers komt”
Heemstede – Raymond Lantin-
ga is bondscoach van het Ne-
derlands Doven Elftal. Dit elftal 
bestaat uit dove spelers, slecht-
horenden en dragers van een CI 
(cochleair implantaat in het oor). 
Op 5 mei speelt dit elftal de EK-
kwalificatiewedstrijd tegen Rus-
land bij RCH in Heemstede.

Raymond: “In 1926 is het voet-
bal voor doven en slechthoren-
den ontstaan. Deze spelers die bij 
mij in het elftal voetballen, spe-
len ook verplicht bij de bijhoren-
de clubs. Dat is namelijk een van 
de vereisten om in het elftal van 
doven te mogen spelen. Ze spe-
len dus ook in de reguliere voet-
balcompetitie.
Naast deze reguliere competitie 
loopt drie keer per jaar de voet-
balcompetitie voor doven. We 
hebben vier teams die drie keer 
per jaar tegen elkaar spelen. Op 
5 mei spelen we de internatio-
nale EK-kwalificatiewedstrijd te-
gen Rusland. We hebben de vori-
ge wedstrijd tegen België helaas 
verloren met 4-2. Mochten we 
tegen Rusland verliezen en niet 
doorgaan bij de eerste twee ge-
plaatsten, dan hebben we voor 

de zomervakantie nog een wed-
strijd. Dat is een beslissende wed-
strijd tegen een van de landen uit 
de poule, te weten: Hongarije, Po-
len of Frankrijk. En de winnaar 
van deze wedstijd gaat dan door 
naar het EK. We hebben voor de-
ze internationale wedstrijden een 
eerste Oranje Elftal. Daarnaast 
hebben we nog een Jong Oran-
je Elftal. Met het Jong Oranje Elf-
tal spelen we nog weinig.  Daar-
om spelen de jongens van Jong 
Oranje nu nog mee in het eerste 
team. We zijn wel bezig om teams 
te maken voor onder de 19 jaar, 
17 jaar en 15 jaar. Zo kun je de 
jeugd er meer bij betrekken, dat 
ook ten goede komt van de even-
tuele doorgroei naar het eerste 
team. 

Omdat de spelers doof of slecht-
horend zijn, zijn ze niet in staat 
om tijdens de wedstrijd de fluit-
signalen van de scheidsrechter 
op te vangen. De scheidsrechter 
‘fluit’ daarom de wedstrijd met 
vlaggen. Op het moment dat de 
scheidsrechter de vlag omhoog 
steekt, vlaggen tegelijkertijd de 
grensrechters, zodat de spelers 
dit kunnen zien. De spelers mer-

ken deze signalen heel snel op, 
omdat zij door het niet kunnen 
horen meer visueel zijn ingesteld. 
De visuele zintuigen zijn sterker 
bij doven ontwikkeld. Je ziet dat 
ook bij blinde mensen, die weer 
door hun beperking het gehoor 
sterker ontwikkelen. Ik train het 
elftal zelf. Daarmee werk ik samen 
met een keeperstrainer, de assi-
stent-bondscoach en we hebben 
twee doventolken rondlopen. 
Zij assisteren waar nodig. Het is 
niet lastiger dan een regulier elf-
tal trainen. Je doet iets voor, je 
geeft wat aanwijzingen en zo pik-
ken de spelers alles snel op. Het is 
leuk dat er meer bewustzijn voor 
het elftal met dove spelers komt. 
Dat vind ik een goede ontwikke-
ling. We hebben er in ieder geval 
heel veel zin in op 5 mei en gaan 
voor de winst.”

Op 5 mei bij RCH. De voetbal-
clinics starten om 12.00 uur, de 
wedstrijd zelf begint om 14.30 
uur. De toegang is 5 euro, kinde-
ren tot 12 jaar hebben gratis en-
tree. Meer informatie op:
www.kndsb.nl. 

Bart Jonker

Eerste kampioen bij RCH dit seizoen
Heemstede - Vrijdagavond 20 
april was de laatste competitie-

Foto: Harry Opheikens

wedstrijd van RCH 45+2 in de 
KNVB West 1 7x7 vrijdagavond 

Heemsteedse Olympisch medaille-
winnaar 16 en 17 mei in Haarlem
Heemstede - Carlijn Schoutens, 
opgegroeid in Heemstede, heeft 
deelgenomen aan de afgelopen 
Olympische Winterspelen in Py-
eongChang en daar, als lid van 
team USA, een bronzen medaille 
veroverd op het onderdeel ploe-
genachtervolging. Studio Sport 
heeft hier uitvoerig over bericht 
en daarbij haar Heemsteedse 
wortels steeds benadrukt!
Carlijn is na haar bronzen succes 
nog niet in Nederland geweest 
maar zal deze week een aan-
tal weken in Heemstede zijn. Ui-
teraard zal haar succes dan wor-
den gevierd - er is een feest met 
buren en familie en Carlijn is op 
woensdag 16 mei te gast bij IJS-
club Haarlem, waar ze met name 
de jonge kinderen hoopt te inspi-

reren met haar medaille. Ook op 
de TEDxYouth conferentie op 17 
mei, georganiseerd door scholie-
ren uit Haarlem, zal Carlijn haar 
verhaal gaan vertellen. Boven-
dien zal ze zeker haar trouwe 
sponsoren uit de Heemsteedse 
middenstand gaan opzoeken.

Carlijn is geboren in de VS maar 
al op jonge leeftijd naar Neder-
land verhuisd. In 2002 vestig-
de ons gezin zich in Heemste-
de. Carlijn is toen al snel lid ge-
worden van IJsclub Haarlem en 
is zich meer en meer gaan toe-
leggen op haar grote passie, het 
schaatsen. In 2014 waagde ze de 
sprong naar de USA en een jaar 
later werd ze lid van het nationale 
schaatsteam.

Carlijn staat tweede van links(eigen foto).

Foto: Pim Hols

staat keurig in het linkerrijtje met 
nog vier zware wedstrijden voor 
de boeg. Zaterdag 5 mei gaat 
HFC naar Jong Sparta in Rotter-
dam. Op 12 mei thuis tegen HHC, 

19 mei uit tegen koploper Katwijk 
en sluit het seizoen op 24 mei af, 
thuis tegen Rijnsburgse Boys. 

Eric van Westerloo

Nieuwe lichtinstallatie bij HBC tennis
Heemstede - Op maandagavond 
30 april was burgemeester As-
trid Nienhuis uitgenodigd om 
een nieuwe lichtinstallatie op het 
HBC-tenniscomplex voor de eer-
ste maal te ontsteken.

Nieuwe armaturen voorzien van 
LED lampen geven ‘s avonds licht 
dat weinig onderdoet voor ‘echt’ 
daglicht. Voorzitter Hans Fonkert 
maakte van de gelegenheid ge-
bruik om de burgemeester te in-
formeren wat de club zoal doet. 
Alles, tot aan de bouw van het 
clubhuis aan toe, gebeurt  door 
eigen leden. De meer dan 100 
vrijwilligers zorgen er voor dat 
de club draait. Er zijn regelmatig 
toernooien die naast de reguliere 
voor- en najaarscompetitie wor-
den afgewerkt.
In augustus is HBC tennis de gast-
heer voor 300 spelers die naast 
leden ook voor niet-leden open-
staat. Ook 55 plussers kunnen te-
recht in een eigen groep. Er wordt 
ruimte geboden aan mensen met 
een beperking die hun wedstrij-
den, onder andere, afwerken bij 
HBC. Waar landelijk de animo af-
neemt om te gaan tennissen, 
houdt HBC zich goed staande. 
Het verzoek om de oude lichtin-
stallatie te vervangen werd door 
de gemeente positief en voortva-
rend opgepakt. 

Met de ook aanwezige sportwet-
houder Sebastiaan Nieuwland en 
een sportambtenaar werd een 
voorstel ter financiering aan de 
gemeenteraad aangeboden en 
goedgekeurd. Met deze investe-
ring van nog geen €50.000, die 
over een lange periode wordt 
afgeschreven, komt Heemste-
de weer een stapje dichterbij het 
behalen van haar klimaatdoelen. 

Daarnaast realiseert HBC een flin-
ke besparing op de energiereke-
ning van om en nabij de 40%. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten. 
De leden van HBC tennis kunnen 
zo het jaar rond in de avonduren 
hun geliefde sport, onder opti-
male omstandigheden, blijven 
beoefenen.

Eric van Westerloo

HBC toost met burgemeester Nienhuis en wethouder Nieuwland.

competitie. Op verschillende vrij-
dagavonden spelen vier teams 
onderling tegen elkaar en uiter-
aard worden daarvan de resulta-
ten opgeteld.

Hoewel de 45+2 al een stevige 
koppositie bezat, moet het in de 
laatste speelronde toch ook waar 
gemaakt worden en de tegen-
standers waren VVH/Velserbroek 
en twee teams van Terrasvogels.
Met twee gewonnen wedstrijden 
en een gelijkspel deze avond wist 
de RCH 45+2 het kampioenschap 
definitief naar zich toe te trek-
ken: het is het eerste RCH kampi-
oen dit seizoen. Overigens is het 
team nog op zoek naar extra spe-
lers voor komend seizoen.
Informatie kunt u daarover vin-
den op: www.rch-voetbal.nl.

Binnenkort voetbalclinic
Ouder-kind spelen bij VEW
Heemstede - Afgelopen zater-
dag waren de ‘ouder-kind spe-
len’ bij VEW.

De jongste jeugd streden daar-
bij tegen hun ouders. In de och-
tend werden er allemaal voet-
balspelletjes gedaan en daarna 
namen de kids het weer op te-
gen de ouders in een potje voet-
bal.
Na al dat harde werk is het goed 

eten en dat deden de mannen 
genietend van een uitgebreide 
lunch... 

In de maand mei heeft VEW zijn 
voetbalclinic, op 9, 16 en 23 mei. 
Iedereen van 4 tot 10 jaar is wel-
kom. Aanmelden is handig, de 
afsluiting is op 26 mei met een 
feestje. De clinic is gratis.

Meer info volgt binnenkort.
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7 mei
  In Eethuis de Luifel genie-
ten van een themamaal-
tijd. Ditmaal een internatio-
naal menu, kosten: €10,25.  
Reserveren: 023-5483828. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

8 mei
  Lezing NVVH Vrouwennet-
werk ‘bloemen in en om de 
tuin’. EHBO-gebouw, Heren-
weg 88a. 14u. Niet-leden beta-
len €2,50. Info: 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

15 mei
  Busexcursie WIJ Heemstede 
naar Woudrichem en Slot Loe-
vestein. Rondleiding, eten etc. 
Vertrek: 9 u. Va Herenweg 96. 
Aanmelden uiterlijk op 12 mei. 
Inschrijven en betalen bij de 
Luifel, Herenweg. V.a €51,85.

9 mei
  Knutselclub WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11 Heemste-
de. Kids (tussen 5/10 jaar) ma-
ken ditmaal een Moederdag-
verrassing. Kosten: €5, aanmel-
den: 5483828.

  Boekhandelaren Arno Koek en 
Joni Zwart in gesprek met ver-
talers van genomineerde ro-
mans (Europese Literatuur-
prijs), boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. 20u. 
Toegang: €5. Reserveren ge-
wenst: info@boekhandelblok-
ker.nl of 023-5282472. Info: 
www.boekhandelblokker.nl.

16 mei
  Straatspeelavond WIJ Heem-
stede Rhododendronplein, 
18.30-20.30u. (Bloemenbuurt), 
va 17u autovrij. Spelattribu-
ten worden door de organisa-
tie meegenomen. Gratis deel-
name.

23mei
  Busexcursie naar Dordrechts 
Museum ivm de tentoonstel-

▲

ling ‘Jongkind & Vrienden’. 9u 
vertrek vanaf de Luifel, He-
renweg 96. Kosten: va 55,-. In-
schrijven uiterlijk 11 mei, bij de 
Luifel.

10 mei 
  Pianist Hans Minnaar in de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur en entree: €21. Kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl, 023- 
5483838, of aan de zaal.

11 mei
  Kinderdisco bij Plexat/de Lui-
fel, Herenweg 96. 19-21u. Voor 
kids van 6 t/m 10 jaar oud. Toe-
gang: €3,-. Thema: tropisch.

  Afsluitend optreden thea-
terseizoen Podia Heemste-
de van René van Kooten en 
band Shifting Daylight. De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
20.15u. Entree: €19,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl, 023-
5483838 of op de avond van 
het concert aan de zaal.

5 mei
  EK-kwalificatiewedstrijd Doven 
Elftal Nederland–Rusland bij 
RCH. Aanvang: 14.30 uur. De 
voetbalclinics starten om 12.00 
uur. Toegang: 5 euro, kinderen 
tot 12 jaar gratis entree.

12 mei 
  Moestuinmarkt Kom in mijn 
Tuin (Kimt), Herenweg na-
bij Manpad. 11-15u. Toegang 
vrij. Ook kinderactiviteit. Info: 
www.kominmijntuin.com.

TENTOONSTELLINGEN

Mei
  Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

T/m 13 mei
  9 leden van Kunstenaars Col-
lectief Velsen exposeert in de 
Waag, Spaarne Haarlem.. Zie 
ook: www.kunstenaarscollec-
tiefvelsen.nl, www.kzod.nl en 
Facebook.

Heemstede  – Burgemeester 
Nienhuis van Heemstede bezocht 
dinsdag 24 april het hospice aan 
de Zuiderhoutlaan op de grens 
van Haarlem en Heemstede. Zij 
deed dit in het kader van haar ‘in-
burgeringsprogramma’ als nieu-
we burgemeester.

Toen zij een maand of twee terug 
een algemene oproep deed om 
haar uit te nodigen hoefde de di-
recteur van het hospice, Pauline 
Jäger, niet lang na te denken. Dit 
huis vormt tenslotte een belang-
rijke voorziening voor mensen 
uit Haarlem, Heemstede en om-
liggende gemeenten en verdient 
daarom alle aandacht en betrok-
kenheid van de verschillende ge-
meentebesturen. 
Mevrouw Nienhuis werd ver-
welkomd door Pauline en kreeg 
een korte rondleiding. Ze maak-
te kennis met een van de gasten, 
mocht zijn kamer zien en had een 
hartelijk, invoelend gesprek met 
hem. Ook sprak ze met de twee 
vrijwilligers die op dat moment 
dienst hadden. 

Boven in de vergaderkamer 
wachtten twee vrijwilligers haar 

op. Ineke van Schagen, die zorg-
vrijwilliger is in het Hospice Huis, 
en Leonique de Rijcke. Zij onder-
steunt terminale patiënten en 
hun naasten in de thuissituatie. 
Ook schoof coördinator Yvonne 
Boots aan. Er ontspon zich een le-
vendig gesprek, waarin het bor-
relde van de nieuwe ideeën. 

Mevrouw Nienhuis gaf er blijk 
van bekend te zijn met het hos-
picewerk en zag allerlei kansen 

om onder meer onze digitale ver-
worvenheden te benutten om 
het gemeenschapsgevoel in de 

wijken te bevorderen. Zij dacht 
bijvoorbeeld aan het ontwikke-
len van een buurtapp, waarmee 
buurtbewoners opgeroepen kun-
nen worden om een eenzame of 
terminale oudere te bezoeken of 
anderszins te ondersteunen.

Dat zou, zoals zij dat formuleer-
de, ‘de warmte terug brengen in 
de straat’. Anders gezegd, maak 
meer gebruik van de positieve 
krachten in de samenleving. 

Burgemeester Nienhuis, rechts in 
het groen, aandachtig luisterend.

Burgemeester in hospice

Fairtrade: Achter ieder artikel een 
project van verbetering
Heemstede - Heemstede heeft 
een unieke cadeauwinkel…al bij-
na 40 jaar! Dat is de Wereldwinkel 
aan de Raadhuisstraat 29.
Zoek je een bijzonder (Moeder-
dag)cadeau? Ga er dan eens kij-
ken.  
Naast unieke woonaccessoires 
vind je in de winkel sjaals van ver-
schillende natuurlijke materialen. 
Sieraden van handgemaakte kra-
len of van zilver. Mooie strandtas-

sen en manden. En natuurlijk nog 
veel meer kleine tot grote unieke 
cadeaus.  
 
Het mooie van de Wereldwinkel is 
dat achter ieder cadeau een pro-
ject van verbetering staat. Een 
gecontroleerd project dat aan 
de fairtrade eisen van de World 
Fair Trade Organisation moet vol-
doen. Fairtrade organisaties dra-
gen zorg voor duurzame armoe-

Persoonlijke verhoudingen 
Opinie column

De felheid waarmee de partijen, die samen het vorig college 
vormden, nu eensgezind voetzoekers plaatsen onder het aan-
staand nieuw college, doet weinig goeds voor de toekomst ver-
wachten. 

De VVD scoorde weliswaar 277 meer stemmen dan in 2014 maar 
daar stonden 1147 kiezers tegenover die kennelijk het gevoerde 
beleid van het vorig college niet konden waarderen. Het is een 
steeds terugkerend gezegde: de kiezer bepaalt wie hij aan het 
roer wil zien. Op basis van de uitslag mocht je concluderen dat 
de winnaars (HBB, VVD, GL) een nieuw bestuur vormen. Maar de 
afgelopen periode is een kloof gegroeid tussen de VVD en een 
aantal andere partijen in de raad. De VVD maakte jaren de dienst 
uit in Heemstede. Als grootste partij mocht de rest aanschuiven, 
waarbij het CDA altijd het middenpad bewandelde en dus zon-
der al te veel concessies mocht meeregeren. De derde partij, 
meestal een kleinere, mocht ook een wethouder leveren al was 
de inbreng ondergeschikt aan de ‘mainstream’. 

Een bepaalde arrogantie van voorgaande colleges kan niemand 
zijn ontgaan. Dat wekte wrevel bij inwoners die een zaak kwa-
men bepleiten. Spelen met de telefoon door raadsleden of on-
deruitgezakt luisteren tijdens het inspreken getuigt niet van res-
pect voor de burger. 

Binnen de VVD en het CDA rommelde het intern. Leden kwa-
men niet op de kandidatenlijst, anderen zegden hun lidmaat-
schap op. Persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk in een for-
matieproces. Als het daar niet goed zit wordt het trekken aan 
een dood paard. Het CDA, altijd goed voor een middenpositie, is 
via de nieuwe fractievoorzitter een andere weg ingeslagen. Het 
probeert de verloren kiezers terug te winnen, al zal de landelij-
ke teneur van ontzuiling ook niet aan de lokale CDA afdeling(en) 
voorbijgaan. De partij mikt op een andere bestuursvorm maar 
die is nog niet concreet gemaakt. D66 werd in 2014, ondanks 
een grote winst, niet als een serieuze collegekandidaat gezien. 
Ook dat lag aan persoonlijke verhoudingen. Doordat HBB voet 
bij stuk hield over de Vomar en de wethouder zich daarom terug-
trok, werd D66 binnen een week, achter gesloten deuren, colle-
gepartij. Dat de gemaakte ommezwaai D66 kiezers heeft gekost, 
mag de partij zichzelf aanrekenen. 

De VVD zal er alles aan doen om weer de grootste te worden, 
maar hoe? Of het ‘inhakken’, door de drie partijen die nu buiten-
spel staan, de remedie is om kiezers weer aan zich te binden is 
maar de vraag. Het klimaat binnen de raad lijkt er niet vrolijker 
op te worden. Afgaande op wat het aanstaand college met het 
bestuur voor heeft, lijkt er ruimte genoeg te zijn voor alle partij-
en om hun stempel te drukken op het beleid. 

Eric van Westerloo

debestrijding bij producenten in 
ontwikkelingslanden. Geen hulp 
maar handel. Zij werken daarom 
aan inkomenszekerheid voor pro-
ducenten.

Dat doen zij door een prijs te be-
talen die de kosten dekt en waar-
van de producent onderdak, 
voedsel, kleding, scholing en ge-
zondheidszorg voor de hele fami-
lie kan betalen (een leefbaar in-
komen). Door bovendien lang-
durig samen te werken, creëren 
fairtrade organisaties een situa-
tie waarin producenten durven te 
investeren in hun bedrijf en leef-
omgeving.
Goede verkoop en inkomensze-
kerheid vraagt om inspelen op 
de markt. Rekening houden met 

de trends vraagt om een goe-
de communicatie en scholing. 
Dat resulteert in een aanbod van 
unieke cadeaus in de Wereldwin-
kel, die zeker ook het vakman-
schap van ambachtsmensen in 
landen in Afrika, Azië en Midden-
Amerika laten zien.

De winkel is open van dinsdag 
t/m zaterdag. Kijk ook op:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Sponsorpot Team Gijs aangevuld
Heemstede - De sponsor-excur-
siewandelingen op zondag 22 en 
29 april, ten behoeve van Team 
Gijs voor Parkinson-onderzoek, 
waren een groot succes. 

Tijdens drie volgeboekte wan-
delingen onder leiding van gids 
Clarence Wever genoten in to-
taal zo’n 70 mensen van een ge-

zellige, mooie en leerzame wan-
deling door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. Het bezoekers-
centrum van Waternet sponsor-
de de koffie. Het bij banketbakke-
rij Tummers gebakken Team Gijs-
koekje smaakten er heerlijk bij.

Organisatoren Emmy de Groot 
en Marianne Wever konden op 
29 april al 750 euro overhandi-
gen aan Gijs de Vries. Na de offici-
ele overhandiging bleken de fooi-
en 125 euro te bedragen. In totaal 
dus 875 euro voor de sponsorpot 
van Team Gijs.
Ook geld doneren aan dit 
doel? Het rekeningnummer is 
NL52INGB 0673 174 220 tnv G.D. 
de Vries. Meer informatie op 
www.voorparkinson.nl. Typ in het 
zoekscherm ‘GIJS’.

Minnaar in de Oude Kerk
Heemstede - Op donderdag 10 
mei treedt Hannes Minnaar op in 
de Oude Kerk in Heemstede. De 
aanvang is 20.15 uur en de en-
tree bedraagt €21. Kaarten zijn 
te koop via: www.podiaheem-
stede.nl of via de theaterlijn: 023-
5483838 of op de avond van het 
concert aan de zaal.

Hannes Minnaar is op dit mo-
ment een van Nederlands meest 
succesvolle pianisten. Als prijs-
winnaar van internationale con-
coursen wist hij internationaal 
ook de aandacht op zich te ves-
tigen. Hannes Minnaar soleerde 
bij veel orkesten, waaronder het 
Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij geeft recitals in heel Europa 
en daarbuiten (o.a. Japan). 

In de herfst van 2016 ontving 
Minnaar de Nederlandse Muziek-
prijs. Dat is de hoogste onder-
scheiding die door het Fonds Po-

diumkunsten, namens de minis-
ter van Onderwijs, Cultuur & We-
tenschap, aan jonge getalenteer-
de musici wordt toegekend. In 
seizoen 2018-19 maakt Minnaar 
zijn debuut in de serie Meester-
pianisten in Het Concertgebouw 
Amsterdam. 
De solocd’s die Minnaar tot dus-
ver uitbracht werden met en-
thousiasme ontvangen. Zijn de-
buut-cd werd al direct bekroond 
met een Edison. Met Jan Willem 
de Vriend en het Orkest van het 
Oosten heeft Minnaar de afgelo-
pen seizoenen alle vijf pianocon-
certen van Beethovens opgeno-
men. De cd’s werden zowel door 
de nationale als internationale 
pers zeer goed ontvangen.

Tijdens het Hemelvaartsconcert 
op 10 mei in de Oude Kerk speelt 
Hannes Minnaar stukken van 
Franz Schubert, Gabriel Fauré en 
Johannes Brahms. 

Foto: Simon van Boxtel
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,Ik dacht dat ik na Billy Elliot niet meer op tour-
nee zou gaan, maar toen ik gevraagd werd voor 
deze voorstelling kon ik geen nee zeggen. Mijn 
man zei ook direct: ‘Doe maar, is goed voor je’. 
En zo werkt het inderdaad voor mij. Als je thuis 
blijft zitten krijg je pijntjes en ga je veel te veel 
over je zelf nadenken.” Carry Tefsen is 78 en 
reist vrolijk door het land met de gloednieuwe 
komedie Gouwe Ouwe, samen met Ingeborg El-
zevier en Trudy Labij. Philip Walkate schreef het 
toneelstuk speciaal voor deze drie ‘ouwe rotten’.

Carry Tefsen: 

,,Ik ben een heel 
braaf meisje”

Waar gaat Gouwe Ouwe over? ,,Over drie oudere da-
mes die gaan werken in een wegrestaurant. Ik speel een 
vrouw die altijd weer werd verlaten door haar vrijers en 
eigenlijk alleen gelukkig wordt van hard werken. Inge-
borgs personage is weduwe en Trudy speelt de rol van 
een vrouw met een ziekelijke man die graag van huis 
weg is. Het verhaal gaat vooral over hoe je omgaat met 
ouder worden. Blijf je thuis en wil je vooral verzorgen 
of wil je juist uitbreken? We hebben allemaal een ande-
re achtergrond. Ik speel de dochter van een kroegbaas, 
maar Ingeborgs personage is juist heel deftig. Althans 
dat wil ze ons doen geloven. Ze heeft het graag over 
al haar personeel, maar gaandeweg blijkt dat haar ver-
leden toch wel anders in elkaar steekt. En dan hebben 
we nog Jelle Mensink, stagiair van de toneelschool. Hij 
speelt de manager van het restaurant. Hij moet ons een 
beetje in het gareel houden. Voor ons is het erg leuk om 
zo’n jonge gast er bij te hebben.”

Hoe waren jullie betrokken bij de totstandkoming van 
het toneelstuk? ,,We zijn tijdens het schrijfproces twee 
keer bij elkaar gekomen. We hebben wat opmerkingen 

gemaakt die Philip mee terug heeft genomen naar zijn 
schrijftafel. Tijdens de repetities moest het verhaal zich 
bewijzen en dat lukt prima. Soms laten we wel eens een 
zinnetje weg omdat dat dan beter uitkomt, maar er zijn 
gelukkig geen grote aanpassingen in de tekst. Het ver-
haal loopt als een trein.”
Zijn drie door de wol geverfde actrices niet erg lastig 
voor hun regisseur? ,,Ik doe nooit moeilijk. Ik ben een 
heel braaf meisje die goed luistert naar aanwijzingen. 
Ignace Cornelissen zegt duidelijk hoe hij het hebben 
wil, maar doet dat op een heel kalme manier. Er zijn 
niet zoveel goede regisseurs. Ik heb vaak meegemaakt 
dat ze je veel te veel je eigen gang laten gaan en dan 
zeggen dat ze het goed vinden. Daar wordt een voor-
stelling niet beter van.  

’s Middags de auto in en ’s nachts pas om twee uur thuis 
is toch wel pittig als je 78 bent. ,,Klopt, maar ik ben het 
gewend. Mijn conditie is prima. Ik doe geen slaapje in 
de kleedkamer. Daar word ik alleen maar suf van.” 

Foto’s: Ben van Duin en Piek Drukwerk

,, at zou u kiezen? Medicijnen met vaak dodelijke afl oop o  ern-
stige bijwerkingen? Of geneeskrachtige voeding zonder bijwer-
kingen zoals de natuur dat voor ons heeft bedacht?” Die vraag 
wordt gesteld door Frank Jonkers, oprichter van BodySwitch, 
praktijk voor integrale geneeskunde in Heemskerk. ,,De huidi-
ge zorgkosten zijn bijna 100 miljard euro per jaar en zijn nog 
nooit zo hoog geweest en reizen de pan uit. Het medicatiege-
bruik blijft stijgen evenals het aantal chronisch zieke mensen. 
De bijwerkingen van medicijnen worden vaak onderschat en er 
vallen steeds meer slachto  ers door medicijnen o  mensen krijgen 
extra klachten door de bijwerkingen. Alleen in de VS vallen jaar-
lijks minimaal 100.000 doden door medicatie die goed is voorge-
schreven en nog eens 100.000 door onjuiste voorschrijving. In Ne-
derland zijn dat er ongeveer 20.000 per jaar. De vraagt die u zich-
zelf hierbij kunt stellen is of een medicijn of geneesmiddel, dat zou 
moeten genezen, een atale afl oop op zijn geweten mag hebben?  
Waarom schrijft de dokter geen goede voeding en leefstijl voor? 
,,Gezond eten en leven als medicijn bij chronische ziekte is geen 

utopie, zeggen deskundigen van Wageningen University & Re-
search samen met collega’s van andere universiteiten en het RIVM. 
Vooral bij de behandeling van hart- en vaatziekten, diabetes, nier-
ziekten, chronische ziekten en diverse darmaandoeningen is met 
een blijvende verandering van voeding en leefstijl veel gezondheid 
te winnen voor patiënten. We zien dan ook dat leefstijlgeneeskun-
de op basis van o.a. Orthomoleculaire geneeskunde de toekomst 
heeft. Ons lichaam heeft immers geen tekort aan medicijnen, maar 
wel aan goede voeding.”

In acute gevallen kan het handig zijn om medicatie in te zetten en 
te trachtten het acute probleem weg te nemen, stelt Frank Jonkers. 
,,Maar daarna om herhaling te voorkomen, ter preventie en voor-
al ook bij langdurige ziekten moeten we het geheel van de mens 
bekijken. Dit is ook de basis van de huidige Orthomoleculaire en 
evolutionaire geneeskunde waarbij ook de epi-genetica, de rol van 
de leefomgeving op het ontwikkelen van ziekte of het gezond blij-
ven, een grote rol speelt.” Daar komt nog eens bij dat onderzoek 
toont aan dat het een zorgwekkende situatie is dat er steeds meer 
medicatieresten in het drinkwater voorkomen door uitscheiding 
via het riool en ook lozing van water zonder e tra fi ltering van 
ziekenhuizen. 

Ook minder medicijnen gebruiken? 
Kijk dan eens voor uzelf wat er optimaal mogelijk is voor het her-
stel van uw gezondheid door uw lichaam goed te voeden, te be-
wegen, en ziekmakende factoren zoals roken, alcohol en ziekma-
kende voeding achterwege te laten. Vindt u dit lastig, schakel dan 
de juiste hulp in. Niet omdat het moet, niet omdat het een hype is, 
maar omdat u maar één lichaam heeft gekregen. Wees daar zuinig 
op als u wil genieten van de leuke dingen in het leven.”
Voor meer informatie: www.bodyswitch.nl, heemskerk@bodys-
witch.nl. 

Medicijnen of geneeskrachtige voeding?

Met trots presenteert Museum TV het 
100e museum: het Zeeuws Museum. 
En na een succesvol jaar waarin Muse-
umTV enorm is gegroeid dankzij part-
nerships met K  en MA hebben zij 
nog een mooie mijlpaal bereikt: zij verte-
genwoordigen op dit moment alle twaal  
de Nederlandse provincies. En dat is iets 
waarmee MuseumTV zich onderscheidt. 
Als inclusie video-on-demand plat orm 
hebben zij zich als nonprofi t namelijk het 
doel gesteld om kunst en cultuur voor ie-
dereen gratis  bereikbaar te maken, on-
geacht achtergrond of locatie in Neder-
land. Dat betekent dat niet enkel de gro-
te musea in de Randstad in 
beeld gebracht worden, maar 
dat kleine en grote musea in 
heel Nederland een podi-
um krijgen. p de website en 
in de app kan iedereen mi-
ni-documentaires kijken van 

 vij  minuten over uiteen-
lopende tentoonstellingen en 
vaste collecties. MuseumTV 
vormt daarmee een perfect 
medium om op een toegan-
kelijke manier kennis te ma-
ken met kunst en cultuur. De 
catalogus functioneert op de-
ze manier ook als een levend 
archief van voorgaande ten-
toonstellingen. 

Nu honderd musea 
in twaalf provincies 
op Museum TV



Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Tijd direct na het overlijden
Een overlijden is een ingrij-
pend gebeuren. Het confron-
teert ons met de mysterie van 
de dood, de grenzen van onze 
maakbare samenleving en 
met gevoelens van onmacht. 
Vaak hoor ik naasten zeggen 
dat het zo snel is gegaan. Ter-
wijl ze rationeel wisten dat het 
komen zou, overvalt hen toch 
het moment van overlijden. 
Het overlijden van een dier-
bare kan verschillende ge-
voelens bij de naasten oproe-
pen. Het is van tevoren niet te 
zeggen hoe je je als naaste 
na het sterven zal voelen. De 
een is intens verdrietig en 
totaal verlamd, bij een ander 
kan opluchting worden ge-
voeld omdat het lijden voorbij 
is. Deze gevoelens kunnen 
ook tegelijkertijd voorkomen, 
hetgeen heel verwarrend kan 
zijn.

Men denkt dat het noodzake-
lijk is om direct na overlijden 
de arts en de uitvaartonder-
nemer te bellen. Dat is ech-
ter niet nodig. Als iemand is 
overleden is er geen reden 
voor haast. Alleen in extreme 
omstandigheden is direct 
handelen gewenst. Als het 
goed voelt kun je de tijd ne-
men om met elkaar in alle 
rust aanwezig te zijn bij de 
dierbare. Misschien wil je de 
dierbare nog aanraken, een 
kus geven, gevoelens uitspre-
ken, een kaarsje aansteken of 
muziek luisteren.

Op een zelf gekozen moment 

kan als eerste de arts wor-
den gebeld. De arts moet het 
overlijden officieel vastleggen 
en stelt een verklaring van 
overlijden op. Zolang er geen 
arts is geweest, mag er wette-
lijk niets gebeuren, d.w.z. niet 
worden verzorgd of worden 
overgebracht naar een an-
dere plaats. Het kan wel ver-
standig zijn om het familielid 
dat al in de regelmodus zit, te 
vragen te bellen en in overleg 
een tijdstip af te spreken. Af-
hankelijk van de situatie is het 
goed niet al te lang te wach-
ten met de laatste verzorging. 

De eerste momenten na over-
lijden ervaart men vaak als 
kostbaar en intiem. Wanneer 
snel iemand van buiten erbij 
komt, kan dit als inbreuk wor-
den ervaren. Maar dan is het 
toch tijd voor verdere acties. 
Dichter Willem Hussem for-
muleerde het zo:” We gaan. 
We gaan verder. Het afscheid 
tussen ons in.”

Bent u “STEENRIJK?”
Maar straatarm op de bankrekening?

Nieuw hypotheekproduct 
speciaal voor 60-plussers!  
Overwaarde op uw huis? Maar wat 
als u nu wilt  beschikken over dit sla-
pende vermogen en u wilt (nog) niet 
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis 
te verbouwen of om meer fi nanciële 
ruimte te hebben. Of om uw kinde-
ren fi nancieel te ondersteunen. Er 
wordt niet gekeken naar uw (pensi-
oen)inkomen.

Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zoge-
naamde “omgedraaide hypotheek”, 
waarbij de verschuldigde rente 

maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de loopti jd van de hy-
potheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het  huis. 

Voordelen Verzilver Hypotheek 
 • U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
 • U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale  loopti jd van uw lening;
 • U behoudt het eigendom van uw woning;
 • Vaste rente

Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde 
overblijft  voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere 
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Zekerheden 
Deze hypotheekvorm heeft  een unieke garanti e waardoor een restschuld wordt 
voorkomen. Deze garanti e geldt ook voor erfgenamen!

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van 
het  eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn. 

(Bedrijfsprofi el):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het fi nancieren van de leukste, maar 
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit! 
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten 
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante 
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Bij het inleveren van deze column, 
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies. 

Schuren - beitsen - lakken of gespoten 
in een duurzame coating in elke 

gewenste kleur!!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,

Egmond a/d Hoef, 072-5064133

UW MEUBELS EN 
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!

Verfpoint levert diverse soorten betaalbare kwaliteitsverf voor 
iedere schildersklus. Topmerken verf zoals Sikkens, Relius, 
Herfst & Helder, Trimetal en Sigma zijn allemaal te vinden in 
het assortiment van Verfpoint. 

Oorspronkelijk is Verfpoint gestart als webwinkel, in 2015 is 
daar een groothandel bijgekomen gevestigd aan de Lijnbaan 
70 in Heemskerk. Zowel voor de zakelijke als de particuliere 
markt is Verfpoint.nl het juiste adres. 
Bij Verfpoint vind je niet alleen maar verf, maar ook een uitge-
breide collectie werkkleding van het merk Workman voor di-
verse branches. Daarnaast is recent de werkschoenen-collectie 
van Redbrick en Grisport uitgebreid. 

Uiteraard zijn bij Verfpoint 
ook alle materialen voor 
schilderwerk verkrijgbaar. 
Schuurmachines, kwasten, 
steigers, ladders en trappen, 
en diverse gereedschappen. 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 06.30 tot 
17.00, zaterdag van 09.00 tot 
13.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.verfpoint.
nl.

Negeer de symptomen niet:

Laat uw rug tijdig nakijken bij pijnklachten!

Kwaliteitsverf tegen 
bodemprijzen bij Verfpoint.nl

Onzichtbaar beter horen en 
verstaan: de vernieuwde 
spraakversterker van Hoor-
Care Audiciens is nóg minder 
zichtbaar dan een conventio-
neel hoortoestel.

In allerlei situaties, zoals in 
gezelschap, bij het televisie-
kijken of tijdens gesprekken, 
hebben veel mensen moeite 
om alles te verstaan. Meest-
al weten ze niet precies of het 
aan hun eigen gehoor of aan 
de omgeving ligt. Voor men-
sen met gehoorverlies is het 
vaak niet gemakkelijk om te 
accepteren dat ze een hoor-
toestel nodig hebben.

Wetenschappers uit de Ver-
enigde Staten zijn er nu in ge-
slaagd om een miniatuur-ge-
hoorchip te ontwikkelen dat 
in zijn geheel zo klein is, dat 
hij volledig onzichtbaar in het 
oor kan worden gedragen. Dit 
eerste maatwerk hoorsysteem 
verdwijnt volledig in het oor 
en is daardoor onzichtbaar.

Onzichtbare 
spraakversterker
Vooral in gezelschap is het 
voor mensen met gehoorver-
lies vaak moeilijk om een ge-
sprek te volgen. Het nieu-
we product zorgt ervoor dat 

de stemmen versterkt wor-
den. Omgevingsgeluiden wor-
den door de slimme gehoor-
chip automatisch wegge-
drukt. Daarom heet het ook 
“spraakversterker”, omdat het 
meer kan dan een hoortoestel. 
Dankzij de discrete technolo-
gie zijn gesprekken beter te 
volgen – en niemand die het 
ziet.

In een vrijblijvend adviesge-
sprek met een specialist van 
HoorCare Audiciens wordt 
duidelijk of deze hooroplos-
sing geschikt is voor het oor 
en voor de mate van gehoor-
verlies. Zo ja, dan wordt er 
een afdruk gemaakt van het 
oor, deze wordt met behulp 
van een 3D-scanner gedigita-
liseerd, waarna de spraakver-
sterker in de Verenigde Sta-
ten in één van de modernste 
fabrieken ter wereld op maat 
wordt gemaakt.

Belangstelling?
Ook weten of u in aanmerking 
komt om te testen? Belang-
stellenden met een gehoorver-
lies kunnen zich vanaf nu aan-
melden bij HoorCare Audi-
ciens om de nieuwe hoortech-
nologie vrijblijvend te testen. 
Bel 0251 – 234 167 (dinsdag 
tot en met zaterdag)

Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren enorm be-
invloeden. Wie geconfronteerd wordt met helse pijnen, 
kan vaak nauwelijks een stap zetten en wendt zich in alle 
wanhoop tot een specialist. Vaak is dat veel te laat, om-
dat men de symptomen lange tijd genegeerd heeft. Guy 
Klooster is chiropractor en behandelt patiënten met rug-
klachten in zijn praktijk aan de Zijlweg 314a in Haarlem. 
Hij adviseert om sneller aan de bel te trekken wanneer er 
sprake is van pijn in de rug.

Veel mensen zullen de situatie uit eigen ervaring herkennen. 
Je maakt een verkeerde beweging en plotseling schiet de pijn 
in je rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je dan vaak. Men wendt 
zich tot de huisarts en keert huiswaarts met medicatie om de 
pijn te verlichten. Een paar dagen rustig aan doen, dan komt 
het wel weer goed, zo denkt men dan. Guy Klooster: ,,Maar 
daarmee is het probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten 
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een voorteken dat 
je tegen een hernia aan zit. In mijn praktijk kom ik vaak men-

sen tegen die het eindstadium van hernia al hebben bereikt. Ze 
kampen met ernstige rugklachten en vragen dan of er nog iets 
aan te doen is. Je zou het kunnen vergelijken met een lekke 
band. Wanneer je die meteen repareert, kun je daarna gewoon 
weer verder. Blijf je met een lekke band doorrijden, dan rijd je 
de velg kapot en dan wordt het herstellen een stuk lastiger.’’ 
Guy Klooster is gespecialiseerd in het behandelen van com-
plexe rugklachten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling wordt 
de hele wervelkolom nagekeken. De pijnklachten worden 
doorgaans veroorzaakt doordat ergens te veel spanning staat, 
waardoor een tussenwervel aan het afslijten is. Daar kunnen 
verschillende oorzaken voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een 
kniegewricht wat niet goed werkt, een heup die vast zit, en-
zovoort. Het zijn kleine disfuncties in het lichaam, maar wan-
neer het emmertje eenmaal overloopt, ontstaan er grote pro-
blemen. We laten elk half jaar ons gebit nakijken, eigenlijk 
zouden we dat met onze rug ook moeten doen. Dat voorkomt 
veel problemen.’’ Meer weten? Kijk op www.avantgardechi-
ropractie.nl voor uitgebreide informatie en contactgegevens.

Avant-Garde Chiropractie
Bij Avant-Garde Chiropractie kunt u op 12 mei terecht voor 
een GRATIS ANALYSE CONSULT. U kunt dan geheel vrijblij-
vend een afspraak maken om te zien of chiropractie iets voor 
uw klachten kan betekenen. U heeft een individueel gesprek 
waarbij uw klachten worden besproken en er volgt een gra-
tis onderzoek, ofwel analyse, om uw klachten goed in kaart te 
brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken: info@avant-
gardechiropractie.nl of telefonisch  023-2052188 

Micro spraakversterker in 
plaats van een hoortoestel?



SIKKENS RUBBOL 
XD HIGH GLOSS
Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.
1L wit  75,70  45,20
1L kleur  80,45  48,05

TENCO DOUGLAS BEITS
Voor Douglas en Lariks hout. Transparant: 
Blank, Lariks. Dekkend: Antraciet, Zwart.  
1L  16,95   13,45

SIKKENS RUBBOL SB
De topper van Sikkens! Hoogglanslak,
voor buiten.
1L wit  67,95  41,15
1L kleur  72,15  43,75

TENCO STEIGERHOUTBEITS
White Wash, Grey Wash, Antraciet Wash
1L  13,95  12,55
2,5L  32,50  29,25

SIKKENS RUBBOL AZ
Hoogglanslak, voor buiten.
1L wit  56,30  34,45
1L kleur  59,80  36,65

SIKKENS RUBBOL 
EPS PLUS
Halfglanzende een-pot-systeem, voor buiten.
1L wit  50,45  30,30
1L kleur  53,60  32,25

Lijnbaan 70   l   1969 NG Heemskerk   l   T. 0251 25 1376   l    E. info@verfpoint.nl   l   www.verfpoint.nl

41,15
67,95

Incl. BTW

12,55
13,95

Incl. BTW

34,45
56,30

Incl. BTW

30,30
50,45

Incl. BTW

VOORJAARSKNALLERS!

Openingstijden showroom Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.

48,05

45,20
75,70

Incl. BTW

13,45
16,95

Incl. BTW

Actie product: 
Verfbakje, verfbeugel, 
3x viltrol 11cm
Van 12,50 voor 7,50

 

VERFSET 
XELLENT

30,
Incl. BTW

 Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

VERFSET 
XELLENT

7,50
12,50

incl. BTW

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur 
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70
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Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie 

van Nederlandse 
Tandprothetici

Al bijna 40 jaar verkopen wij nieuwe en 
gebruikte campers, steeds ± 40 stuks op voorraad. 

Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

Leidsevaart 13, 2161 AR Lisse
0252-341907

www.lijfengezondheid.nl



Woningverkopers lopen 
(te) laat tegen problemen 
aan

Eric Ros, notaris te Velsen

Niet alleen is het voorjaar van 2018 aangebroken maar ook de 
periode dat traditioneel veel woningen worden verkocht. Wanneer 
ik naar de recent gepubliceerde cijfers van de NVM kijk dan vallen 
er twee dingen op. De prijzen van de woningen zijn in het eerste 
kwartaal van 2018 met 9,7% gestegen ten opzichte van dezelfde 
periode in 2017. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal van 2018 
13% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2017. 
Bij de open huizen route van 7 april waren er in heel Nederland 
13.000 woningen die meededen. In september vorig jaar waren 
dat nog 18.000 woningen.

Verkopers zijn blij als hun huis is verkocht, zo ook *Sander Willemse. Maar 
veel te laat kwam hij erachter dat hij de handtekening van zijn ex nodig had. 
Gevolg: een boete omdat zijn woning niet op tijd kon worden verkocht. 

Jaren geleden kocht Sander Willemse zijn eerste huis. Niet lang daarna ont-
moette hij zijn eerste vrouw. Ze trok bij hem in en na enkele jaren trouwden 
zij in gemeenschap van goederen. Helaas duurde het huwelijk niet erg lang en 
besloot het echtpaar te scheiden. ,,Ik bleef achter in het huis, want ik had het 
huis tenslotte zelf gekocht’’, aldus Willemse. 

Huis na scheiding
Een paar maanden geleden wilde hij het huis verkopen. Samen met zijn nieu-
we liefde heeft hij een nieuwbouwwoning gekocht. Willemse: ,,Alles was al 
rond en er hoefde alleen nog maar getekend te worden. Helaas bleek toch niet 
alles goed te zijn geregeld’’.  Na de scheiding was nooit een akte ingeschre-
ven waarin stond dat de woning van Willemse bleef. ‘’Een koude douche! In 
het echtscheidingsconvenant stond dat het huis van mij zou blijven. Ik ging er 
vanuit dat dit voldoende was. Maar nu blijkt dat ik die a spraak o   cieel bij de 
notaris had moeten vastleggen’’, zegt Willemse. Zijn ex-vrouw moest nu ook 
tekenen. ,,Tot overmaat van ramp kwam ik hier veel te laat achter, waardoor 
ik mijn woning niet op tijd kon leveren. En dit betekende een boete. Als ik eer-
der naar de notaris was gegaan, had ik dit kunnen voorkomen.’’ 

Boeteclausule
In de koopakte staat meestal een boeteclausule. Als de woning niet op tijd 
wordt overgedragen, moet de verkoper vaak 10 procent van de koopsom als 
boete betalen. Veel mensen weten dit niet. Of lopen aan het eind van het ver-
koopproces tegen problemen aan die zij eerder hadden kunnen oplossen als de 
notaris bijtijds in beeld was gekomen. 

Notaris eerder in beeld
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie pleit er dan ook voor om de no-
taris eerder in het koopproces te betrekken. Wanneer het werk van de nota-
ris naar voren schui t, wordt het hele proces e   ci nter. De akte van levering 
is niet langer een ‘reparatieakte’ voor problemen die in de koopfase niet zijn 
opgelost. 

Hypotheek al afgelost, toch?
Ook *Hetty en Michiel Bouwman liepen op het laatste moment tegen proble-
men aan. Het stel woonde al dertig jaar in hun prachtig verbouwde woning. 
Toen de kinderen het huis uitgingen, wilden ze graag kleiner gaan wonen.  
Vlak voor de overdracht van hun oude woning, kregen zij een telefoontje van 
de notaris. Michiel Bouwman: ,,Er zou nog steeds een hypotheek op het huis 
zitten. Daar snapte ik niets van. We hebben de lening al tien jaar geleden af-
gelost.’’ Hetty vult aan: ,,We wisten niet dat de hypotheekakte van onze oude 
woning nog stond ingeschreven in het hypothekenregister van het Kadaster. 
Deze inschrijving moesten we door de notaris laten doorhalen. In het koopcon-
tract staat dat wij het huis ‘vrij van hypotheek’ moeten leveren aan de koper.’’

Notaris voorkomt boete
De notaris vertelt het echtpaar dat de hypotheek niet automatisch verdwijnt 
als de lening wordt afgelost. Tot overmaat van ramp bestaat de oude hypo-
theekbank niet meer. En die moet wel toestemming geven om de hypotheek 
van het huis af te halen. ,,De notaris wist gelukkig een oplossing, maar die 
kostte wel tijd. Wij waren ontzettend bang dat we een boete zouden krijgen 
omdat wij het huis niet op tijd konden opleveren. Maar het ging net goed. 
Dankzij de notaris!’’, aldus Bouwman. 

De in dit artikel genoemde namen zijn fi ctie . Voor zover u iemand kent met 
dezelfde naam berust dit op puur toeval.

Meer informatie of een persoonlijk advies?
Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel ge-
bied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een per-
soonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255-
547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl. 
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donder-
dag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.

Eric Ros, notaris te Velsen.

In het Cromhouthuis is tot en met zondag 26 augus-
tus de tentoonstelling Wild! Tekeningen naar het le-
ven te zien. In de tentoonstelling worden 19 teke-
ningen van wilde dieren gepresenteerd die zijn ver-
vaardigd door bekende kunstenaars als Paulus Pot-
ter, Albert Cuyp, Samuel van Hoogstraten, Hendrick 
Goltzius en Cornelis Saftleven. De tekenaars bestu-
deerden de dieren tot in de kleinste details. Het re-
sultaat: prachtig gedetailleerde tekeningen uit de 
zestiende tot en met de negentiende eeuw.
Haig Balian, voormalig directeur van Artis, vertelt 
in de gratis audiotour verhalen over de dieren die 
zijn vereeuwigd op de tekeningen. Stylistencollec-
tief The Wunderkammer tekent voor de prachti-
ge inrichting rondom de tentoonstelling en maakt 
daarbij gebruik van een uitbundige hoeveelheid op-
gezette dieren. 
Het Cromhouthuis is het huis van verzamelaars. 
In het grachtenpand aan de erengracht, die ooit 
behoorde aan de welgestelde verzamelaarsfamilie 
Cromhout, zijn in wisselende exposities bijzondere 
Amsterdamse verzamelingen te zien. Dit keer dus 
tekeningen van wilde dieren. Amsterdamse verza-
melaars zoals Carel Joseph Fodor (1801-1860) en 
Abraham Willet (1825-1888) kochten onder ande-
re tekeningen. Na hun overlijden schonken zij hun 
kunstcollectie aan de stad Amsterdam. Het Amster-
dam Museum prijst zich gelukkig dat het deze zo-
mer uit het kunstbezit van deze genereuze erfl aters 
een kleine maar fi jne tekeningententoonstelling kan 
samenstellen in het Cromhouthuis.

Wild! Tekeningen naar het leven is te zien vanaf za-
terdag 21 april tot en met 26 augustus 2018 in het 
Cromhouthuis in het centrum van Amsterdam. Bij 
de tentoonstelling wordt een activiteitenprogram-
ma georganiseerd met onder andere tekenlessen op 

vrijdagmiddagen, lezingen over tekeningen én over 
dieren en afternoon tea’s waarin een boeiende rond-
leiding wordt gecombineerd met een zoete en harti-
ge afsluiting van het bezoek. 
Cromhouthuis, Herengracht 366 – 368 te Amster-
dam www.cromhouthuis.nl

Wild! 
Tekeningen naar het leven
Tot en met 26 augustus 2018 in het Cromhouthuis

Een staande jonge stier ca. 1650 Aelbert Cuyp

Een zittende aap aan een kettting, 1592-1602 Hendrick 
Goltzius collectie Rijksmuseum

Het festival brengt je door de hele regio naar 
boerderijen, cultuurhistorische locaties, de pol-
der, het bos, de binnenstad en bijzondere bedrij-
ven waar je locatietheater beleeft van nationaal 
gerenommeerde én jonge theatermakers. High-
lights zijn de premières van de grootse oer-opera 
Aardappelvreters van Silbersee, Gouden Haas en 
Slagwerk Den Haag, het muziektheaterproject 
Deep Blue van Project Wildeman en het nieuw-
ste werk van Anne Roos Rosa de Carvalho. Het 
confronterende werk Ceci n’est pas van Dries 
Verhoeven is te zien, naast het boerendrama Ko-
ning van het Grasland van Toneelgroep Jan Vos 
en Onder het Melkwoud van Afslag Eindhoven. 
Vanuit het festivalhart op het Doelenveld start 
de Nieuwe Makersroute met werk van jonge the-
atermakers en ook een nieuwe theatrale fi ets-
tocht; één van de succesrecepten van vorig jaar. 
Op de zondagen is er familietheater tijdens de 

Karavaan 
viert haar 25e 
verjaardag

Begin juni is het er weer: Karavaan Fes-
tival in regio Groot Alkmaar. Tien dagen 
verrassend locatietheater op bijzondere 
plekken en een bruisend festivalhart op 
het Doelenveld Alkmaar met korte voor-
stellingen, straattheater, livemuziek, 
theatrale installaties en pop-up restau-
rant Tineke Kookt. Een editie met een 
gouden randje, want Karavaan bestaat 
25 jaar.

Karavaan Festival 1 t/m 10 juni 
2018 in regio Groot Alkmaar

Kinderkaravaan. Het festival wordt afgesloten met een feestelijk en groots baccha-
naal vol lekkers, theater en muziek in de eveneens jarige Grote Kerk Alkmaar. Het 
festivalhart zelf is elke dag goed voor een shot inspiratie met een wel heel gevari-
eerd en gratis te bezoeken programma.

Open Mind
Karavaan ontwikkelt een programma in het thema Open Mind: over blikvernau-
wing en blikverruiming. Met een open mind kun je de wereld optimaal ontdekken. 
Enerzijds zien we onszelf als ruimdenkend, op andere momenten denken we juist 
in een ‘ik’ en de ‘ander’ en laten we de hokjesgeest de boventoon vieren. We veroor-
delen en we hebben vooroordelen of we laten taboes onbespreekbaar, dat gaat van-
zelf. Boeren en stedelingen, vluchtelingen en kaaskoppen, grijze muizen en afwij-
kenden, natuurliefhebbers en kapitalisten, het kan maar duidelijk zijn. We worden 
daarbij beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. Bij dreiging en onzeker-
heid sluiten zich de gelederen, bij nieuwe kansen worden grenzen verlegd en ont-
staan er nieuwe en grotere verbanden. Karavaan brengt alvast verbeeldingskracht.
 Dit alles is slechts een klein tipje van de festivalsluier, kijk op karavaan.nl voor in-
formatie en voorstellingen. (Foto’s: Rick Akkerman)



Stoffeerderij VDH
Voor het stofferen 
van al uw meubels 
en kussens

Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
info@stoffeerderijvdh.nl, www.stoffeerderijvdh.nl

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis

Micro spraakversterker in plaats hoortoestel?
ADVERTORIAL

Micro spraakversterker in plaats hoortoestel?
Onzichtbaar beter horen en 
verstaan: de nieuwe Micro 
spraakversterker van HoorCare 
Audiciens is nóg minder 
zichtbaar dan een conventioneel 
hoortoestel.

InIn allerlei situaties, zoals in gezelschap, 
bij het televisiekijken of tijdens 
gesprekken, hebben veel mensen 
moeite om alles te verstaan. Meestal 
weten ze niet precies of het aan hun 
eigen gehoor of aan de omgeving ligt. 
Voor mensen met gehoorverlies is het 
vaakvaak niet gemakkelijk om te accepteren 
dat ze een hoortoestel nodig hebben.

Onzichtbare spraakversterker
Wetenschappers uit de Verenigde

Staten zijn er nu in geslaagd om een 
miniatuur-gehoorchip te ontwikkellen 
dat in zijn geheel zo klein is, dat hij 
volledig onzichtbaar in het oor kan 
worden gedragen. Dit eerste hoorsys-
teem gemaakt op basis van uw 3D-scan 

verdwijnt volledig in het oor en is 
daardoor onzichtbaar. 

Hoort u goed, maar verstaat 
slecht?
Hoort u goed, maar u verstaat 
slecht? Vooral in gezelschap is 
het voor mensen met gehoor-
verlies vaak moeilijk om een verlies vaak moeilijk om een 
gesprek te volgen. De nieuwe 
Micro zorgt ervoor dat de stem-
men versterkt worden. Omge-
vingsgeluiden worden door de 
slimme gehoorchip automatisch slimme gehoorchip automatisch 
weggedrukt. Daarom heet het ook 
“spraakversterker”, omdat het meer 
kan dan een hoortoestel. Dankzij de 
discrete microtechnologie zijn 
ge-sprekken beter te volgen – en 
niemand 

Arthur van Els coördineert bij 
HoorCare de productie van de 
maatwerk micro-spraakversterkers.

die het ziet. In een vrijblijvend advies-
gesprek met een specialist van

HoorCare Audiciens  wordt dui-
delijk of deze hooroplossing 

geschikt is voor het oor 
en voor de mate van 

gehoorverlies. 

Zo ja, dan wordt er een 
afdruk gemaakt van het 
oor, deze wordt met be-

hulp van een 3D-scan-
ner gedigitaliseerd, waar-
na de spraakversterker in 

 

V
eel mensen zullen de situatie uit 
eigen ervaring herkennen. Je 
maakt een verkeerde beweging 
en plotseling schiet de pijn in je 
rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je 

dan vaak. Men wendt zich tot de huisarts en 
keert huiswaarts met medicatie om de pijn te 
verlichten. Een paar dagen rustig aan doen, 
dan komt het wel weer goed, zo denkt men 
dan. Guy Klooster: ,,Maar daarmee is het 
probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten 
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een 
voorteken dat je tegen een hernia aan zit. 
In mijn praktijk kom ik vaak mensen tegen 
die het eindstadium van hernia al hebben 
bereikt. Ze kampen met ernstige rugklachten 
en vragen dan of er nog iets aan te doen is. 
Je zou het kunnen vergelijken met een lekke 
band. Wanneer je die meteen repareert, kun 
je daarna gewoon weer verder. Blijf je met 
een lekke band doorrijden, dan rijd je de velg 
kapot en dan wordt het herstellen een stuk 
lastiger.’’ Guy Klooster is gespecialiseerd in 
het behandelen van complexe rugklach-
ten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling 
wordt de hele wervelkolom nagekeken. De 

pijnklachten worden doorgaans veroor-
zaakt doordat ergens te veel spanning staat, 
waardoor een tussenwervel aan het afslij-
ten is. Daar kunnen verschillende oorzaken 
voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een knie-
gewricht wat niet goed werkt, een heup die 
vast zit, enzovoort. Het zijn kleine disfuncties 
in het lichaam, maar wanneer het emmer-
tje eenmaal overloopt, ontstaan er grote 
problemen. We laten elk half jaar ons gebit 
nakijken, eigenlijk zouden we dat met onze 
rug ook moeten doen. Dat voorkomt veel 
problemen.’’

12 mei gratis analyse consult
Meer weten? Telefoon 023-2052188.
Voor uitgebreide informatie en 
contactgegevens, kijk op:
www.avantgardechiropractie.nl

Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren 
enorm beïnvloeden. Wie geconfronteerd wordt 
met helse pijnen, kan vaak nauwelijks een stap 
zetten en wendt zich in alle wanhoop tot een 
specialist. Vaak is dat veel te laat, omdat men 
de symptomen lange tijd genegeerd hee�. 
Guy Klooster is chiropractor en behandelt 
patiënten met rugklachten in zijn praktijk 
aan de Zijlweg 314a in Haarlem. Hij adviseert 
om sneller aan de bel te trekken wanneer er 
sprake is van pijn in de rug.

Negeer de symptomen niet:

Laat je rug tijdig nakijken  
bij pijnklachten!

MEDISCH | ZORG

De Castricummer is met ingang van 1 juni 2018 op zoek naar een

Freelance redacteur 
die het leuk vindt de lokale politiek op de voet te volgen en 
daar objectief verslag van doet. Onze nieuwe collega bezoekt 
eens in de twee weken het korte persgesprek met de gemeente 
Castricum en volgt de raadsvergaderingen. Daarnaast behoort 
het (telefonisch) interviewen van ondernemers tot de werkzaam-
heden waarna het gesprek verwerkt wordt tot een wervende tekst. 
Ook 50-Plussers worden uitgenodigd te reageren.
 
Gevraagd wordt:
•  Uitstekende kennis van de Nederlandse taal
•  Kort en bondig kunnen schrijven
•  Kennis van de lokale politiek
 
Solliciteer door het sturen van een korte motivatiebrief en cv naar 
info@castricummer.nl met als onderwerp sollicitatie. 
Bel voor informatie Frits Raadsheer, tel.: 06-53951836.

‘Zwart Wit Grijs: 
de Nederlandse 

politie in de Tweede 
Wereldoorlog. 

Momenteel is de tentoonstel-
ling wart it rijs: de e-
derlandse politie in de Twee-
de ereldoorlog  te zien 
in IT Veiligheidsmuseum in 
Almere. De tentoonstelling 
loopt tot en met 4 november 

.
Met de bezetting van eder-
land door azi-Duitsland 
vana  mei 4  kwam de e-
derlandse politie in een las-
tige situatie. nerzijds moest 
zij de azi-Duitse verordenin-
gen uitvoeren en anderzijds 
moest zij de ederlandse be-
volking beschermen. Tussen 
collaboratie met azi-Duits-
land zwart  en verzet te-
gen azi-Duitsland wit  zat 
een groot grijs gebied. oe 
ging de ederlandse politie 
om met de toenemende on-
derdrukking?
Aan de hand van objec-
ten, documenten, oto s, vi-
deo s en persoonlijke verha-
lengee t de tentoonstelling een 
genuanceerd beeld van de e-
derlandse politie in de Twee-
de ereldoorlog. In video-in-
terviews geven politiemen-
sen van nu reactie op politie-
mensen van toen en geven zij 
voorbeelden van eigen dilem-
ma s waar zij mee gecon ron-
teerd worden. De objecten 
van de tentoonstelling komen 
uit de ationale Collectie o-
litie en de Collectie Kal .
De tentoonstelling is tot en 
met 4 november te 
zien bij IT Veiligheidsmu-
seum. Kijk voor meer in or-
matie op: www.pitveiligheid.
nl/zwartwitgrijs  oto: ati-
onale Collectie olitie, 4 -

4

Tentoonstelling 



Ultiem bourgondisch genoegen
Lille is een unieke stad in Noord-Frankrijk, omdat zij het 
beste van twee werelden combineert. De stad staat name-
lijk op de pilaren van het goede Belgische en Franse le-
ven. Deze culturen zijn door de eeuwen heen vergroeid 
met de stad. Het heeft iets van Antwerpen en Gent sa-

men met de allure van Parijs, maar dan intiemer. Zelfs 
de invloed van Groot-Brittannië is in Lille terug te vin-
den. Een ultiem bourgondisch genoegen en culinair para-
dijsje kun je wel zeggen. Zo vind je een keur aan ambach-
telijke chocolatiers, waarvan de etalages al een lust voor 
het oog zijn. Daarnaast kun je voor een groot assortiment 
Belgische bieren goed toeven in de vele cafés in de stad. 
Maar ook de wijnliefhebber komt aan zijn trekken door 
een keur aan wijnbarretjes, waar uitstekende wijnen wor-
den geschonken. In zo’n bourgondische stad hoef je na-
tuurlijk niet ver te zoeken naar een goed restaurant. Culi-
nair gezien staan deze op een zeer hoog en veelzijdig ni-
veau, waar weer de invloed van de gezamenlijke Vlaamse 
en Franse keuken in terug te vinden is. Zo prijkt het tradi-
tionele stoofpotje ‘ Potje Vlees’ regelmatig op menig me-
nukaart. Ik noemde zojuist al de Britse culinaire invloed. 
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig gerecht van eieren en kaas, 
vindt zijn oorsprong in Wales. Welsh wordt overigens in 
dat noordelijke deel van Frankrijk tot en met Calais aan 
toe in veel restaurants  gereserveerd.  Voor de fi jnproever 
van de internationale keuken is er eveneens veel te vin-
den. Lille is wat dat betreft een absolute aanrader voor de 
liefhebbers van een zalig gastronomisch weekend.

Lille is een plaatje
Cultureel gezien is Lille een plaatje. Dat begint al bij het 
aanschouwen van de historische binnenstad, met name de 
wijk ‘Vieux Lille’. De mix van Vlaamse en Franse bouw-
stijlen is duidelijk te zien. Rondom het mooie centrale Pla-
ce Charles de Gaulle, bevinden zich onder meer de prach-
tige Oude Beurs, waar op de binnenplaats dagelijks een 
gezellige boekenmarkt plaatsvindt. Het opzienbarende en 
herkenbare gebouw van de Kamer van Koophandel met 
het beroemde belfort is van heinde en verre aan de hori-
zon te zien en misschien wel het bekendste symbool van 
de stad. Lille beschikt verder over een prachtig  operage-
bouw. Dat het plein de naam van Charles de Gaulle draagt 
is niet toevallig. Lille is de geboortestad van Charles de 
Gaulle. Zijn geboortehuis fungeert nu als museum en kan 
bezocht worden. Kunstliefhebbers kunnen hun hart opha-
len in het Palais des Beaux Arts, met onder andere de Eu-
ropese schilderkunst van de meesters Rubens, Van Dyck, 
Goya en Delacroix. Lille is met recht trots op dit muse-
um, dat zich na het Louvre in Parijs het grootse kunstmu-

seum van Frankrijk mag noemen. Wandel eens door de 
wijk Vieux Lille,  met idyllische straatjes , vaak bestraat 
nog met kinderhoofdjes. Iedere keer ontdek je weer iets 
nieuws. Ruik hier ook iedere ochtend het vers gebakken 
stokbrood, de pains au chocolat en croissants, van de bak-
ker op de hoek. De stad beschikt ook nog over een oud 
vestingwerk, een citadel. De gezelligheid van Lille wordt 
stevig gefl ankeerd door het studentenleven. De stad be-
schikt over twee gerenommeerde universiteiten: Les Uni-
versités Catoliques,  gevestigd in de stad zelf en de weten-
schappelijke faculteiten van Université de Lille, die even 
buiten Lille liggen in het voorstadje Villeneuve d’Ascq, 
snel te bereiken via de metro. De studenten houden zich 
op vrijdag- en zaterdagavond/nacht graag op in het oude 
centrum van Vieux Lille. Lille kent daarom een gevarieerd 
en gezellig nachtleven. 

Winkelen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers kunnen in Lille goed 
inkopen doen. Nabij het station Gare Lille Europe, ligt het 
grote overdekte winkelcentrum Eurolille, met onder meer 
een gigantische Carrefour hypermarché. In de gezellige 
binnenstand kun je ook goed winkelen. Daar is het gro-
te luxe warenhuis Printemps gevestigd. Allerlei soorten 
winkels zijn eigenlijk in Lille goed vertegenwoordigd en 
slagen doe je er zeker. Maar misschien zijn nog wel het 
leukst en het meest bijzonder de specialistische winkel-
tjes in de kleine straatjes van de wijk Vieux Lille. Het is 
er heerlijk om rond te slenteren en deze zaakjes stap voor 
stap te ontdekken.

Makkelijk te bereiken per trein
Je kunt Lille het makkelijkst bereiken met de hogesnel-
heidstrein. Net als naar Parijs, onderhoudt Thalys (voor-
alsnog) een dagelijkse dienstregeling rechtstreeks van Am-
sterdam naar Lille, waarbij je kunt opstappen op Amster-
dam, Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel-Zuid. 
Het is dezelfde trein die naar Paris Gare du Nord gaat, al-
leen splitst deze trein zich in tweeën op Brussel-Zuid. Na 
circa 3 uurtjes stap je op loopafstand van het centrum van 
Lille uit, op Gare Lille Europe. Ideaal, comfortabel en ook 
nog eens zonder parkeerproblemen.  

Bart Jonker

Even voorbij Kortrijk na de Belgische grens ligt 
de Franse stad Lille oftewel Rijsel, de Vlaamse 
naam van de stad. De vier na grootste stad 
van Frankrijk is eigenlijk niet al te bekend, 
alleen van de grote brocantemarkt die 
jaarlijks in het eerste weekend van september 
plaatsvindt en veel bezoekers trekt. Wegens 
de terrorist ische dreiging in Frankrijk, werd 
deze traditionele brocantemarkt echter vorig 
jaar uit veiligheidsoverwegingen afgeblazen. 
Eigenlijk is Lille veel leuker om op een rustiger 
moment te ontdekken. Zo geschiedde en dat 
bleek liefde op het eerste gezicht. Want wat 
heeft deze prachtige stad ongeloo� ijk veel te 
bieden!

Lille:  
très formidable!

Ware liefde bestaat niet alleen tussen twee mensen. Menigeen vindt zijn of haar wa-
re liefde in een huisdier. En dat is niet zo gek. Want een dier, of dat nu een kat, hond 
of een konijn is, geeft onvoorwaardelijke liefde. En dat niet alleen. Meerdere onder-
zoeken hebben uitgewezen dat het hebben van een huisdier gewoonweg gezond is.

Neem Monica Jäschke (54). Na 33 jaar huwelijk stond zij alleen in het leven en betrapt zij 
zichzelf erop dat ze meer en meer begon te leven als een kluizenaar. Ze besloot voorzich-
tig op zoek te gaan naar een hond. Met een hond moet je namelijk wel drie keer per dag de 
deur uit, je raakt in gesprek met mensen en wandelen is goed voor je lijf. Monica kwam tij-
dens haar online zoektocht uit bij Stichting Verhuisdieren.nl, een matchingsite voor mens 
en dier. ,,Ik klikte op allerlei honden. Tot ik ontdekte dat je bij verhuisdieren een profi el 
kunt aanmaken waarin je precies aangeeft wat je behoeften zijn en wat je zoekt in een ma-
tje”, vertelt Monica. Ze matchte met de zes jaar oude Sjors en bij de eerste ontmoeting was 
het meteen vuurwerk, aldus Monica. ,,Sjors is de liefde van mijn leven.”
Verhuisdieren is in het leven geroepen door Femke Pasquino-De Harde. Zij wilde preven-
tief een diervriendelijke oplossing bieden voor het asiel en een veilig alternatief voor de 
handelsites. ,,Ik werd geïnspireerd door de datingsites waar mensen hun ware liefde vin-
den aan de hand van profi elen. Aangezien we met ons dier ook een relatie aangaan, heb 
ik een datingsite opgericht voor mens en dier. Voordeel is dat de achtergrond van het dier 
bekend is en er rechtstreeks contact is met het oude baasje.” Ook aan het nadenken over 

Match via Verhuisdieren.nl

‘Sjors is de liefde 
van mijn leven

een huisdier? Kijk eens rond op Verhuisdieren.nl en maak een profi el aan om te kij-
ken met welk dier er een match is. Via https://youtu.be/CwnR_QMrag4 is een fi lmpje 
te zien over Verhuisdieren.nl. 
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Verkeersbesluiten

- Omgevings-
 vergunningen

4 mei 
Dodenherdenking 

Vrijheidsdreef

Wilt u iemand 
voordragen voor 
een lintje?
Kent u iemand die volgens u ook een 
lintje verdient? Bijvoorbeeld omdat 
hij of zij al heel lang vrijwilliger is bij 
een vereniging of sportclub? Of ander 
vrijwilligerswerk heeft gedaan dat van 
betekenis is voor de samenleving? Draag 
dan vóór 1 juli 2018 uw kandidaat voor!
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl (zoekwoord: lintje) 
of op www.lintjes.nl. 
Voor een toelichting op de procedure 
kunt u het beste eerst even contact 
opnemen met Karen Sonneveld 
van de gemeente Heemstede via 
(023) 548 56 70.

Op donderdag 26 april kregen 3 inwoners van Heemstede een Koninklijke onderscheiding opgespeld. 
Van links naar rechts: burgemeester Astrid Nienhuis met mevrouw Ineke Hetem, de heer Martien 
Ganzeman en de heer Leo van der Prijt. Lees meer over de verdiensten van deze gedecoreerden via 
www.heemstede.nl/lintjesregen

Verzin een naam voor de vernieuwde bibliotheek
Op dinsdag 17 april zijn contracten 
ondertekend tussen de gemeente Heemstede 
en partners in het vernieuwde gebouw aan 
het Julianaplein 1. De ondertekening vormde 
meteen het startmoment voor een prijsvraag. 
Heemstedenaren worden opgeroepen om 
een passende korte en herkenbare naam 

voor het pand te vinden. Een naam die past 
bij het gebouw, de plek, de historie en vooral 
de functie. De nieuwe naam komt straks op 
de gevel van het gebouw, dat flink wordt 
verbouwd om het geschikt te maken voor een 
nieuw gebruik. In het gebouw komt ook een 
fijne plek voor koffie en lunch.

Prijsvraag
Weet u een goede en pakkende naam voor het 
vernieuwde gebouw, laat het dan weten! We 
hebben al veel suggesties ontvangen, maar 
wellicht weet u nog een bijzondere naam!
De partners en de huidige wethouder Cultuur 
Christa Kuiper maken de uiteindelijke keuze uit 
de inzendingen. De winnaar krijgt een VIP-tour 
door het gebouw, een cadeaubon ter waarde 
van €100 en als allerbelangrijkste natuurlijk: de 
roem van de naam op de gevel!

Zo doet u mee
Vul vóór 9 mei 2018 het formulier in via 
www.heemstede.nl/bibliotheek 
U kunt zo vaak meedoen als u wilt en mag 
dus met meerdere inzendingen meedingen. 
Onder alle inzenders wordt een VVV-bon van 
€50 verloot. De winnaar ontvangt een bon van 
€100. De nieuwe naam wordt bekend gemaakt 
bij de officiële opening van het nieuwe 
gebouw, in de zomer van 2018. Kijk voor alle 
informatie over de nieuwe bibliotheek en de 
prijsvraag op www.heemstede.nl/bibliotheek

De gemeente Heemstede herdenkt op 
4 mei tijdens de dodenherdenking de 
Nederlandse slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevallenen in 
oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien. 
Om 19.40 uur vertrekt een stille tocht vanaf 
het raadhuis naar de herdenkingsplek aan 
de Vrijheidsdreef, bij het Vrijheidsbeeld 

en het Joods Monument. Om 20.00 uur 
wordt twee minuten stilte in acht genomen 
ter nagedachtenis aan de gevallenen. 
Daarna volgen speeches, voordrachten van 
gedichten en kransleggingen. Aanwezigen 
krijgen ter plaatse een programmaboekje met 
de speeches en gedichten uitgereikt. Voor 
mindervaliden zijn zitplaatsen beschikbaar.

Henriëtte de Vos uit Amsterdam wordt per 
18 juni 2018 de nieuwe gemeentesecretaris van 
Heemstede. Zij volgt Willem van den Berg op, 
die per 1 juni 2018 met pensioen gaat.

Nieuwe 
gemeentesecretaris
Heemstede

Dodenherdenking Heemstede

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of 
veranderen van de inrichting hebben gedaan 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer:
- Oléron Heemstede, Zandvoortselaan 167

- Alimo/Centurycars Heemstede, 
Nijverheidsweg 32

- VOF De Dinkelhoeve, Herenweg 61
- W. Van Zadel & Co B.V., Leidsevaartweg 0-ong.

Contactinformatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
(0251) 26 38 63, info@odijmond.nl

Bekendmaking Wet milieubeheer

Alles over 
wegwerkzaamheden?



Ameezing concert 
Bennebroek
Regio - Dit jaar is het koor Odys-
see onder leiding van Addy Al-
berts precies 50 jaar jong! Dit ju-
bileum wordt uitgebreid gevierd 
met een aantal gezellige mee-
zingconcerten in de regio. Lied-
jes van Boudewijn de Groot, Rob 
de Nijs, Guus Meeuwis, Ramses 
Sha�y, The Beatles, Songfestival-
hits en heel veel andere mooie 
nummers worden ten gehore ge-
bracht. Heerlijk om mee te zin-
gen. Het meezingconcert vindt 
plaats op dinsdag 12 juni (aan-
vang 20.00 uur) in het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Kaarten kosten €5,00 inclusief 
pauzedrankje en zijn te bestel-
len via de site van koor Odyssee 
(www.koorodyssee.nl) of 023-
5848861.
Een feestavond in Bennebroek 
wordt dit zéker. En geen zorgen 
over de teksten, alles wordt ge-
projecteerd.

Dementie en de 
thuissituatie
Regio - Als de zorg voor iemand 
met dementie te zwaar wordt 
voor de mantelzorger en alles wat 
aan thuiszorg ingezet kan wor-
den niet voldoende soelaas biedt, 
wat dan? Welke mogelijkheden 
zijn er dan nog en waar moet je 
opletten bij een opname in een 
zorginstelling? In Alzheimer Ca-
fé Haarlem wordt hierover ge-
sproken met  zorgadviseur San-
ne Buhrmann. Woensdag 9 mei; 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60, Haarlem; aanvang 
19.30 uur; toegang gratis.

De Dochter 
van de 
Boevenkoning
Regio - Eindelijk een voorstel-
ling die voor iedereen leuk is. ‘De 
Dochter van de Boevenkoning’ 
is een boosaardig sprookje voor 
mensen tussen 8 en 108 jaar oud. 
Op 11, 12 en 13 mei in het Haar-
lemmerhout Theater.

Theatergroep Eglentier doet iets 
wat ze nog niet eerder gedaan 
heeft; een familievoorstelling 
voor iedereen. De Dochter van 
de Boevenkoning is een klassie-
ker uit het familietheater. Een �it-
sende, zwarte komedie, die per-
fect past bij de tegendraadse ma-
nier van theater maken die het 
publiek gewend is van Theater-
groep Eglentier. Het stuk speelt 
zich af in een land vol slechteri-
ken, schurken, bedriegers en die-
ven.

Dit eigenaardige koninkrijk 
wordt geleid door de Boevenko-
ning en zijn valse vrouw. Als blijkt 
dat de dochter van de Boevenko-
ning, Doekje heet ze, niet alleen 
een geweten heeft, maar ook een 
hart van goud, is de interesse van 
de Boevenkoning gewekt. Een 
hart van goud, wie zou dat niet 
willen bezitten?

Deze vrolijke en verrassende 
voorstelling voor het hele ge-
zin wordt geregisseerd door aan-
stormend talent Tom Jaspers. Hij 
maakt een voorstelling waarin 
alles kan en alles mag en waar-
in het publiek regelmatig wordt 
verrast.
Het wordt een overrompelend 
visueel spektakel waarin zowel 

voor de kleinsten als de oudsten 
veel te beleven en te lachen valt.

Voor de gelegenheid is de spe-
lersgroep van Theatergroep 
Eglentier versterkt met een aan-
tal bijzondere gastspelers. Hans 
Kluit, Lodewijk de Ruijter (beiden 
van Letterlievende Vereniging J.J. 
Cremer) en Jelle Slot (Thalia) ver-
tolken prominente rollen. De rol 
van Doekje wordt vertolkt door 
nieuwkomer Sophie Tiddens. Re-
gisseur Tom Jaspers: “Leuk de-
tail is dat de vader van Sophie, 
Haarlemse theatermaker Pieter 
Tiddens, twintig jaar geleden de 
oorspronkelijke Boevenkoning 
speelde. De cirkel is weer rond 
nu de echte dochter van de echte 
boevenkoning de Dochter van de 
Boevenkoning speelt.”

Donderdag 10 mei, vrijdag 11 
mei en zaterdag 12 mei om 19.30 
uur. Zondag 13 mei een matinee 
om 14.30 uur.
Locatie: het Haarlemmerhout 
Theater, Van Oldenbarneveltlaan 
17.
Kaarten via www.eglentier.nl.
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Gouden keurmerk voor de JacobKliniek
Tevredenheid revalidatieprogramma
en betrokkenheid medewerkers
Regio – Maandag 30 april is aan 
de JacobKliniek in Haarlem het 
gouden PREZO-kwaliteitskeur-
merk uitgereikt. Dit keurmerk 
staat voor PREstaties in de ZOrg. 
Het behalen van dit keurmerk 
laat zien dat revalidanten bij de 
JacobKliniek kunnen rekenen op 
goede zorg en ondersteuning.
 
Aan het toekennen van het PRE-
ZO-keurmerk gaat een onafhan-
kelijk onderzoek vooraf, waar-
bij  medewerkers, revalidanten 
en hun naasten zijn betrokken. 
Het onderzoek kijkt in de eerste 
plaats naar het daadwerkelijke re-
sultaat van de zorgverlening aan 
cliënten en focust niet op pro-
tocollen, systemen of richtlijnen 
maar. Hoe ervaren revalidanten 
hun verblijf? Voldoet de verple-

ging en behandeling aan de ver-
wachtingen? Voelen ze zich ge-
hoord?

Uit het rapport van het auditteam 
kwam naar voren dat de revali-
danten in de JacobKliniek voor-
al tevreden zijn over het revalida-
tieprogramma en de betrokken-
heid van de medewerkers. De re-
validant ervaart veel persoonlij-
ke aandacht, begrip en compas-
sie  waarbij  individuele wensen 
en behoeften belangrijk zijn.
 
“Ik ben hartstikke trots op mijn 
medewerkers dat we met elkaar 
dit mooie keurmerk hebben be-
haald”, aldus Rita Kuijpers, mana-
ger revalidatie van de JacobKli-
niek. “Natuurlijk is er altijd ruimte 
voor verbetering en is het werken 

aan kwaliteit een continu proces. 
Maar dit keurmerk laat zien dat 
we de basis goed op orde hebben 
en dat onze revalidanten kunnen 
rekenen op goede zorg van be-
trokken medewerkers.”
 
Naast de JacobKliniek biedt Sint 
Jacob zorg aan ouderen in ze-
ven woonzorgcentra in Haarlem 
en Heemstede. Al deze locaties 
verkregen al eerder het PREZO 
keurmerk. Het keurmerk is drie 
jaar geldig waarbij elk jaar wordt 
gecontroleerd of de locatie het 
keurmerk mag behouden.
Na de termijn van drie jaar volgt 
een uitgebreid onderzoek om te 
kijken of de locatie nog steeds 
voldoet aan de eisen en het keur-
merk weer voor drie jaar kan be-
halen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
op kenteken
- Het aanwijzen van een parkeerplaats 

bij Scholtenlaan 21 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de 
bewoner. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats bij 
Wasserij-Annalaan 217 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de 
bewoner. 

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Ze liggen van 25 april 2018 tot 6 juni 2018 ter 
inzage in het gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verkeersbesluiten 

Op 26 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het houden van 
Dodenherdenking op de Vrijheidsdreef op 
4 mei 2018. Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Vrijheidsdreef af te sluiten tussen 16.45 en 
21.30 uur. Neem voor meer informatie contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023) 548 56 07.

Dodenherdenking

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 87, wijzigen van de toegang 

tot de winkel en formeren drie zelfstandige 
appartementen binnen bestaand casco, 
wabonummer 279761 ontvangen 

 17 april 2018
- Camplaan 25, constructieve wijziging, 

wabonummer 279528 ontvangen 
 17 april 2018
- Herenweg 21A, plaatsen overkapping, 

wabonummer 279348, ontvangen 
 16 april 2018
- Johannes Verhulstlaan 2, plaatsen 

haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 279996 ontvangen 

 18 april 2018

- Koediefslaan 66, verhogen erker door een 
nieuw kozijn met lichten, wabonummer 
278523, ontvangen 13 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Kerklaan 52, vervangen lichtreclame, 

wabonummer 272377, verzonden 
 24 april 2018
- Koediefslaan 66, de bestaande erker 

verhogen door een nieuw kozijn met 
bovenlichten, wabonummer 278523, 
verzonden 26 april 2018

- Troelstralaan 54, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 274238, verzonden 

 26 april 2018
- Zandvoortselaan 167, het aanbrengen 

van een nieuwe winkelpui in verbrede 
gevelopening, wabonummer 270040, 
verzonden 24 april 2018

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

Uitschrijvingen basisregistratie personen
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand(e) persoon/personen niet 
meer woont/wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 

Voorgenomen uitschrijvingen BRP per 
6 maart 2018 door het college van B&W:
 - D.J. Ballesteros, geboren 24-01-1996, 

Herenweg 209
- P. Spoor, geboren 23-08-1968, 

Gelderlandlaan 13

Reageren
Als 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).

Besluit uitschrijving BRP per 12 januari 
2018 door het college van B&W:
- F.J. Paulus, geboren 21-05-1963, 
 p/a Esdoornlaan 8

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




