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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

VOLOP MOEDERDAG-
CADEAUS!!

Klassiekers in Heemstede
Heemstede – Weer eens 
heel wat anders dan een bro-
cantemarkt: bolides kijken in 
het centrum van Heemste-
de. Toegegeven: het is altijd 
leuk om langs kraampjes te 
slenteren maar je ogen laten 
vallen op schoonheden van 
auto’s heeft toch ook wel 
iets! Zelf zou je er niet mee 
op de openbare weg gaan, 
eenvoudigweg omdat je 
thuis een moderne prakti-
sche auto voor de deur hebt 
staan. Zwijmelen dus… tij-
dens de Autoshow van af-
gelopen zaterdag. “Op Cu-
ba rijden ze nog”, horen we 
je zeggen. En ja, classics 
uit de jaren veertig en vijf-
tig vind je nog op het exo-
tische eiland, maar om an-
dere redenen. Immers: nieu-
we wagens worden daar 
niet ingevoerd. En… de ou-
de Amerikanen blijven in het 

milde klimaat járen rijden – 
dat blijkt – mits goed bijge-
houden en gerepareerd. Al 
sinds het eiland toeristisch 
aantrekkelijk is, zijn de ou-
de voertuigen een zeer fo-
togeniek aspect van Cuba. 

Nu dus in hartje Heemste-
de: oldtimers. Maar even-
goed nieuwe voertuigen, die 
eveneens het bekijken meer 
dan waard waren. Elders in 
deze krant een klein over-
zicht van Eric van Westerloo.

Deze foto is gemaakt door Erik Laan.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - De spanning 
was af te lezen op de gezich-
ten van de coaches Robbin 
en Martin. Zaterdag 6 mei 
moest RCH 09-1 winnen van 
VVC O9-2. De uitwedstrijd 
was onnodig met 5-4 verlo-
ren na een 3-0 achterstand. 
De heren en dame waren er 
op gebrand dit keer wel dui-
delijk te maken wie de sterk-
ste zou zijn. Met rust was het 
nog 1-0 voor RCH, maar in 
de tweede helft liet RCH er 
geen twijfel over bestaan wie 
de terechte kampioen van 
het seizoen 2016-2017 in de 
tweede klasse zou zijn. Met 
geweldig teamvoetbal werd 
er met 3-0 gewonnen en dat 
was wel een feestje waard!

RCH O9-1 kampioen!

Adverteren voor
VOORJAARS-

MARKT?
21 mei

verkoop@
heemsteder.nl

Tel. 023-8200170

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Zegt haarkleur iets 
over intelligentie

(Moes)tuinmarkt 
op Kom in
mijn tuin

Heemstede - Op zaterdag 
13 mei, van 11.00 tot 15.00 
uur, is de jaarlijkse moes-
tuinmarkt op ‘Kom in mijn 
tuin’ (Kimt). Net als vo-
rig jaar staan er kramen 
met aardbeien en rabar-
berplanten, zaaigoed van 
tomaten, diverse kruiden-
planten, pioenrozen, dah-
lia’s, bijzondere zomerbol-
len en knollen.
Kom op tijd en vergeet 
geen tasje mee te nemen 
en contant geld want pin-
nen is niet mogelijk! Es-
ther Gijze van Beebox staat 
er ook met een kraam en 
geeft een kookdemonstra-
tie. Kom gezellig langs: 
er is koffie/thee en huis-
gemaakte taart; toegang 
gratis. Kom in mijn tuin 
vind je in het Groenen-
daalse Bos, Herenweg 16 
te Heemstede (ingang t.o. 
Manpadslaan).
Info op:
www.kominmijntuin.com.

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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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 14 mei 10.00 uur
Sprekers: Deborah Wil-
brink en Karam Antwan.

Thema: gebed.

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

Zondag 14 mei 
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 14 mei om 10.00 
uur. Mevr. A.C. Winter uit 
Amsterdam.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 14 mei: ds. Jolien 
Nak, dienst van Schrift en 
Tafel. Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 14 mei, 10.00u.
Eucharistieviering, Kap. R. 
Verhaegh. Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 14 mei, 10.00 uur. 
Voorganger: Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Aan het pand uit 1912 is veel 
aan de winkelpui en intern 
verbouwd (1953, 1957/58, 
1975 en 1980) om te kun-
nen voldoen aan de eisen van 
het winkelend publiek. Raad-
huisstraat 26, al decennia-
lang ‘Van Amerongen Beeld 
en Geluid’. De toenfoto komt 
uit het NHA en is van 1974.
Op zaterdag 22 juni 1912 
opende S.J. van Rooden zijn 
zaak in manufacturen. In het 
adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1948 wordt 
‘Maatkleermakerij Herm. Van 
Rooden genoemd. In ‘De Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van 2 maart 1934 staat een 
berichtje over een vaandel 
van het genootschap ‘Den 
Stillen Omgang’, dat bij Van 
Rooden geëtaleerd was. In 
de jaren 40 wordt ook Moor-
man’s Textielhandel op Raad-
huisstraat 26 vermeld.

Aan het pand uit 1912 is veel 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (14)
Theo van Amerongen was 
een radiopionier. In 1929 
richtte hij een radio-omroep 
op om die binnen het bereik 
van het Heemsteedse publiek 
te brengen. De versterkers 
waren opgesteld in de Ha-
venstraat 8 en de ontvanger/
antennes stonden bij Hage-
veld. Deze constructie heeft 
dienst gedaan tot 1938. Hij 
gaf ook de Heemsteedsche 
Radio-Courant uit. In een ad-
vertentie van 13 juli 1934 le-
zen we dat van Amerongen 
inmiddels op Raadhuisstraat 
29 zit met een foto- en ra-
diohandel. Na 1940 wordt in 
advertenties en in het adres-
senboek Raadhuisstraat 35 
genoemd. In het Haarlems 
Dagblad van 25 maart 1953 
het bericht dat Theo van 
Amerongen op vrijdag 27 
maart verhuist naar Raad-
huisstraat 26. ‘Het wordt op 

te koop aangeboden in ver-
band met voorgenomen ver-
huizing.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

prijs gesteld dat iedereen een 
bezoek brengt aan de nieuwe 
zaak’, aldus de advertentie.
Veelzijdig is Van Amerongen 
wel als in het adressenboek 
Heemstede van 1 november 
1966 Van Amerongen ge-
noemd wordt als leverancier 
van radio-televisie-gram-
mofoonplaten en fotohan-
del’. Sinds 1991 wordt Van 
Amerongen Beeld en Ge-
luid gerund door Arthur van 
Amerongen,
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 4 mei. Het pand 
staat sinds dit jaar te huur of 





In de afgelopen jaren zijn 
er heel wat vreemde een-
den gepasseerd in het asiel. 
En dan hebben we het niet 
over rare katten of hon-
den maar juist over ande-
re diersoorten. In het verle-
den was de wetgeving an-
ders en bracht de dieren-
ambulance regelmatig ‘rare 
kostgangers’ zoals bokjes, 
hangbuikzwijntjes, reptie-
len, cavia’s, kippen of land- 
en moerasschildpadden. De 
kippen en haantjes vonden 
het heel gezellig tussen on-
ze konijnen. Er heeft ook 
een tijd lang een shetland-
pony in onze oude garage 
gewoond. Zelfs een slang 
kon voor 48 uur bij ons te-
recht. Daarna moesten de-
ze dieren naar een gespe-
cialiseerd opvangadres. Ge-
lukkig kwamen er daarvan 
steeds meer zodat alle dier-
soorten direct de juiste voe-
ding en huisvesting krijgen. 

Toch was het altijd wel heel 
leuk en leerzaam om eens 
een ander soort dier te ver-
zorgen.
Het Knaagdiercentrum in 
IJmuiden is zo’n gespeciali-
seerde opvang van de Die-
renbescherming. Maar om-
dat dit zij wel eens met 
ruimtegebrek te kampen 
heeft of ineens heel veel de-
zelfde diertjes binnenkrijgt, 
worden we soms gebeld. 
Bijvoorbeeld of we drie ger-
bilzusjes kunnen opnemen. 
En dat kon natuurlijk. Deze 
meisjes zijn nooit handtam 
gemaakt en gaan het liefst 
hun eigen gang in een groot 

aquarium waar ze lekker 
kunnen spitten, spelen en 
dutten. Gerbils zijn nacht- 
en schemerdieren en het is 
heel leuk om ze dan te be-
kijken. Meer over deze dier-
tjes is te vinden op de site 
van het Landelijk Informatie 
Centrum Gezelschapsdie-
ren (LICG). Onze gerbilzus-
jes zijn met z’n drieën trou-
wens nog op zoek naar een 
nieuw huisje.

Dierentehuis Kennemer-
land
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Vreemde kostgangers

Heemstede - Op zondag 
21 mei vindt de jaarlijk-
se Heemsteedse Jaarmarkt 
plaats. Deze groots opge-
zette markt met meer dan 
300 kramen strekt zich uit 
vanaf de Postlaan over de 
Raadhuisstraat en de Bin-
nenweg en eindigt bij de 
Koediefslaan. De markt is er 
van 11 tot 17.00 uur.
Een bonte ketting van kra-
men vult het hart van Heem-
stede. Vele winkeliers uit 
het centrum van Heemste-
de zullen hun producten en 
aanbiedingen presenteren, 
aangevuld met zorgvuldig 
geselecteerde handelaren 
van buitenaf. Dit staat ga-
rant voor een breed aanbod 
van de meest uiteenlopende 
artikelen van lekkere hap-
jes en drankjes tot gereed-
schap, sieraden, schoenen, 
kleding en veel meer. 
Marktmeester Willem van 
Dam ziet persoonlijk op de 
kwaliteit en diversiteit van 

de Heemsteedse jaarmarkt 
toe.
Naast de vele stalletjes, 
waar het heerlijk neuzen is, 
is het een feest van zien en 
gezien worden. Heemstede-
naren en bezoekers uit de 
regio en de wijde omtrek 
slenteren over de markt of 
pikken onderweg één van 
de vele terrasjes die het 
centrum rijk is om te genie-
ten van een hapje en een 
drankje.
Natuurlijk is er ook aan de 
jonge generatie gedacht. 
De kinderen kunnen genie-
ten van de draaimolen, het 
springkussen, de autootjes 
op de rondbaan en de tram-
poline.

Kortom: voor elk wat wils en 
de reis meer dan waard.
Winkelcentrum Heemstede 
is het hele jaar door leuk om 
te winkelen maar op deze 
zondag is het echt een feest. 
De winkeliers en standhou-
ders verwelkomen de be-
zoekers graag en beloven 
zich van hun beste kant te 
laten zien.
Parkeergelegenheid is er 
onder meer op het terrein 
van de Bibliotheek (Eiken-
laan), achter het gemeen-
tehuis (Raadhuisplein) en 
in de parkeergarage van AH 
(Blekersvaartweg).
Voor nadere informatie: 
marktheemstede@gmail.
com.

Jaarmarkt in Heemstede op zondag 21 mei

Nieuwe HeerlijkHeden
Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, is 
verschenen. In dit nummer 
een artikel over de wasse-
rijen langs de Blekersvaart, 
een voor Heemstede belang-
rijke bedrijfstak. Arbeidsin-
tensief werk, vervoer van de 
was per vlet en paard en wa-
gen, de teelt van bollen op de 
voormalige bleekvelden en 
niet te vergeten de stank van 
de putten en de vaart waar-
op geloosd werd. Een ander 
opmerkelijk industrieel be-
drijf in Heemstede was de 
kamferstokerij die in de 18de 
eeuw stond op de buiten-
plaats Leeuw en Hooft. 
In 1906 werd in Heemstede 
Pluimveevereniging De Een-
dracht opgericht. De vereni-
ging bestaat nog steeds.
Restaurant Landgoed Groe-

nendaal viert dit jaar z’n 
eeuwfeest. Hein Uitendaal 
sr., kleinzoon van de eerste 
uitbater, heeft maar liefst vijf-
tig jaar in het restaurant ge-
werkt. 
In Bennebroek staan twee 
beelden die gemaakt zijn 
door Truus Loeff - van Some-
ren Gréve. Aanleiding voor 
een artikel over deze beeld-
houwster.
René Dessing en Wim Dröge 
blikken vlak voor hun verhui-
zing terug op de elf jaar dat 
ze op Huis te Manpad ge-
woond hebben.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 172) inzien. 
Losse nummers van Heer-
lijkHeden kosten 4,95 en zijn 
verkrijgbaar bij de boekhan-
dels in Heemstede en Ben-
nebroek.
Info: www-hv-hb.nl.

Duiventil bij de kinderboerderij.

Toneelgroep Perspektief uit 
Haarlem speelt ‘Abseilen!’
Heemstede - Op vrijdag 19 
en zaterdag 20 mei wordt de 
voorstelling ‘Abseilen!’ opge-
voerd door Toneelgroep Per-
spektief. Het gaat om een tra-
gikomedie van Arie de Rooij 
onder regie van Rick Verstra-
ten. Abseilen vertelt het ver-
haal van 3 vrouwen, al 35 
jaar vriendinnen, die met hun 
twee dochters een week in 
de Ardennen op vakantie zijn 
nadat één van hen een half 
jaar geleden weduwe is ge-
worden. Als er plotseling een 
abseiler in de tuin valt, is het 
met de voorgenomen rust 
gedaan. De komst van de-
ze vreemdeling zet een reeks 
gebeurtenissen in gang die 
de hechte vriendschap en 
soms wat benauwende fami-
lieband ernstig op de proef 
stelt. Een jarenlang verbor-
gen geheim dreigt aan het 
licht te komen...

Naast de tragiek die hier en 
daar aanwezig is, worden er 
hilarische scènes gereali-
seerd.
Een ijzersterke bezetting ga-
randeert een avond heerlijk 
ontspannen.
De voorstellingen vinden 
plaats in Theater de Lui-
fel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. De aanvang bei-
de avonden is om 20.15 uur. 
Kaarten à 15,- euro kunt u 
reserveren via info@toneel-
groepperspektief.nl of bij Ria 
Philippo via 06-37121253.

High Tea en wandeling op Duin en Kruidberg
Heemstede – Wij Heemste-
de organiseert op dinsdag 30 
mei een excursie naar Duin 
en Kruidberg. U kunt zich 
hiervoor opgeven tot uiterlijk 
maandag 15 mei. Op 30 mei 
verzamelt de excursiegroep 
om 11.45 uur in de stations-
hal van Haarlem en gaat naar 
Landgoed Duin en Kruidberg 

voor een High Tea bij Brasse-
rie DenK en een natuurwan-
deling van anderhalf uur over 
het prachtige landgoed met 
bos en duinen in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland 
onder begeleiding van een 
natuurgids. Hij zal allerlei 
wetenswaardigheden over dit 
prachtige natuurgebied ver-

tellen. Rond half 4 vertrekt u 
weer richting huis. Goed om 
te weten: trek stevige schoe-
nen aan!  Voor de excursie 
geldt dat u goed ter been 
moet zijn.  Kosten: 32,50. Be-
talen bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. U ontvangt een bewijs 
van inschrijving.
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Herdenkingsplek Vrijheidsdreef ‘leeft’
“Vrijheid is een broos en breekbaar goed”
Heemstede - Nederland 
leeft na het eindigen van de 
Tweede Wereldoorlog reeds 
72 jaar in vrijheid. Deze vrij-
heid is echter niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend. Af-
gelopen donderdagavond 4 
mei tijdens de jaarlijkse Do-
denherdenking werd dit nog-
maals onderstreept en wer-
den de gevallen oorlogs-
slachtoffers uit het verleden 
én het heden herdacht.
Het was wat guur en be-
wolkt weer, maar gelukkig 
droog. In de stille tocht vanaf 
het Raadhuis, liep Marianne 
Heeremans voor de laatste 
keer als burgemeester mee, 
vergezeld door onder meer 
wethouder Heleen Hooij, ge-
meentesecretaris Willem van 
den Berg en de teamchef van 
de politie Kennemer Kust. Le-
den van de Scouting droe-
gen eerbiedig de kransen en 
liepen voorop. Bij het monu-
ment aan de Vrijheidsdreef, 
hield de stoet halt. Hier had-
den reeds vele Heemstede-
naren die hun respect en be-
trokkenheid wilden betuigen 
zich verzameld. Rondom het 
vrijheidsbeeld stond de ere-
wacht van oorlogsveteranen. 
Harmonie St. Michaël bege-
leidde het geheel plechtig 
met gepaste muziek. Om acht 
uur vonden de twee minuten 
stilte plaats, gevolgd door 
twee coupletten van het Wil-
helmus, die door de aanwe-
zigen werden meegezongen. 

Na de inleidende woorden 
van ceremoniemeester Marc 
Westendorp, stond Marianne 
Heeremans stil bij de herden-
kingsmonumenten. Zij sprak: 
“Zowel het Vrijheidsbeeld uit 
1948 als het joods oorlogs-
monument het ‘Boek met de 
Namen’ zijn geëerd met het 
‘Compliment voor een Oor-
logsmonument’  door het Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei. 
Het Comité sprak de waar-
dering uit over hoe deze mo-
numenten als geheel ‘levend’ 
worden gehouden. Uw aan-
wezigheid vanavond toont 
dat deze herdenkingsplek in 
Heemstede inderdaad leeft.”  
Zij ging in op het begrip vrij-
heid, dat geen loze kreet is, 
maar zo ontzettend schaars 
kan zijn in de wereld: “Juist 
nu in turbulente, zelfs risi-
covolle tijden moet het tot 
ons doordringen dat vrij-
heid een broos en breekbaar 

goed is.” Marianne Hee-
remans haalde aan dat 
ze voor het tiende jaar en 
de laatste keer als burge-
meester van Heemstede 
de herdenking bijwoont. 
Daarna droeg het zij ge-
dicht ‘Hebben en zijn’ van Ed 
Hoornik uit 1952 voor, nog 
immer actueel. Na de toe-
spraak droegen twee leerlin-
gen uit groep 8 van de Cray-
enesterschool, Minouck Wij-
dicks en Tijn Andela, hun ei-
gen geschreven gedichten 
voor. En toen de indrukwek-
kende toespraak die recht 
uit het hart kwam van gast-
spreekster Sherifa Zayiat. Zij 
maakte de verschrikkingen 
van de oorlog in Syrië mee en 
ontvluchtte drie jaar geleden 
de stad Aleppo en haar land. 
Als geen ander maakte zij 
duidelijk in haar aangrijpen-
de verhaal wat vrijheid voor 
een broos en breekbaar goed 

is. Ze kwam na haar vlucht in 
Nederland met haar gezin in 
Heemstede terecht. Zij dank-
te de inwoners van Heemste-
de voor hun hartelijkheid, hun 
hulpvaardigheid en de voor 
de kans die zij kreeg om een 
nieuw leven op te bouwen in 
vrijheid. ”Vrijheid zit in ver-
schillende dingen”, zo sprak 
zij.  Een luid applaus voor 
haar toespraak volgde na af-
loop. Vervolgens droeg Am-
ber Hartman van de Haem-
stede-Barger haar gedicht ‘Is 
vroeger nu’ voor. Hierna vond 
de kranslegging plaats. Deze 
herdenking maakte veel in-
druk en werd wederom met 
de grootste waardigheid be-
treden.
Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker

‘De zoon van de verhalenverteller’
Heemstede - Zondag 14 
mei is er een interview van 
Judith Uyterlinde met de 
Duitse schrijver Pierre Jara-
wan over het boek ‘De zoon 
van de verhalenverteller’. Het 
vindt plaats om 14.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Het 
interview is in het Engels.
De zoon van de verhalen-
verteller werd door het boe-
kenpanel van TV-programma 
DWDD unaniem verkozen tot 

boek van de maand februa-
ri. Met speciale gast: Man-
da Heddema van De Kope-
ren Tuin uit Goes die dit boek 
koos als boek van de maand.
Wat Hosseini doet voor Af-
ghanistan doet Jarawan voor 
Libanon. “Alle zonen houden 
van hun vader. Maar ik ver-
afgoodde de mijne, omdat hij 
me meenam in zijn wereld 
van verhalen.”  Samir verruilt 
het veilige Duitsland voor het 
wankele Beiroet om verleden 

en heden eindelijk te kunnen 
verbinden: wat is er gebeurd 
met zijn vader, die het ge-
zin zo plotseling in de steek 
heeft gelaten? De enige aan-
knopingspunten zijn een ou-
de foto en de verhaaltjes-
voor-het-slapengaan die zijn 
vader hem vroeger vertelde. 
Samirs tocht leidt door een 
verscheurd land, waar men 
niet zit te wachten op verbor-
gen verledens. En Samir ont-
dekt welk verwoestend ef-

fect een familiegeheim kan 
hebben.  Jarawan toont een 
ongeëvenaarde gevoelig-
heid voor de conflicten in het 
Midden-Oosten, en tegelij-
kertijd voor de rijke verteltra-
ditie uit de Oriënt. Zijn rijke 
en intelligente debuut vertelt 
een verhaal dat juist nu gele-
zen moet worden en laat zien 
waarom vaders nooit uit het 
leven van hun zoon mogen 
verdwijnen.
Toegang vrij. Tip voor Moe-
derdag! Reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.
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Restaurant 139 stopt ermee 
na vijf jaar culinaire passie
Heemstede – Restaurant 
139 aan de Zandvoortselaan 
139 sluit op 10 mei zijn deu-
ren. Na vijf jaar liefde en cu-
linaire passie voor de hoog-
staande Spaanse keuken met 
een twist is het tijd voor iets 
anders. Eigenaars Christa en 
Malinga Fernando: “Met de 
geboorte van onze dochter 
Robina en onze verbintenis-
sen in Sri Lanka, hebben we 
besloten om met Restaurant 
139 te stoppen en nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.  Dit 

doen we natuurlijk met ge-
mengde gevoelens. We wil-
len onze gasten die we de af-
gelopen vijf jaar in ons res-
taurant mochten ontvan-
gen hartelijk danken voor 
hun vertrouwen. Wij hebben 
met heel veel plezier gedaan 
en hen graag onze culinaire 
hoogtepunten geserveerd.
Wij vonden het leuk en we 
zijn hier heel dankbaar voor. 
Voor ons was het echt een 
toptijd!” 
Bart Jonker Fo
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Politie, ouderenwerk, kinderopvang en horeca
Bibliotheekgebouw ondergaat metamorfose
Heemstede - Nadat het ge-
bouw, op de hoek van de 
Dreef en de Julianalaan, 
meer 50 jaar dienst had ge-
daan als openbare basis-
school, werd het pand ver-
bouwd tot bibliotheek. De bi-
bliotheek heeft minder ruim-
te nodig dan in het verleden. 
Een deel van het pand werd 
slecht benut. De kosten voor 
verwarming en onderhoud 
liepen jaarlijks op. Het ge-
bouw, eigendom van de ge-
meente, was rijp voor een an-
dere bestemming. Wethouder 
Christa Kuiper gaf op maan-
dag 8 mei het startsein voor 
een zeer grondige renovatie. 
Met de interne verbouwing 
ontstaat een multifunctio-
neel gebouw waarin de bibli-
otheek uiteraard een belang-
rijke functie vervult. Daar-
naast komt er een ‘loket’ van 
de politie, ouderenwerk, kin-
deropvang en is eenvoudige 
horeca gepland. Aan de mo-
derne eisen van duurzaam-
heid en het beperken van het 

energieverbruik wordt vol-
daan. Er hangt wel een prijs-
kaartje aan van bijna 3 mil-
joen euro. In haar korte toe-
spraak wees de wethouder 
op de lange tijd van voorbe-
reiding die nu eindelijk heeft 
geleid tot uitvoering. De be-
woners rondom het pand zijn 
steeds op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen. 
Aannemer Van der Worp uit 
Haarlem gaat het werk uit-
voeren en is zelfs al begon-

nen met de sloop. Met een 
slag met een voorhamer op 
een Kop van Jut gaf de wet-
houder het officiële startsein 
voor de verbouwing. De bibli-
otheek heeft tijdelijk een an-
dere ingang gekregen en de 
politie wijkt uit naar de V.d. 
Eijndekade.

Over precies 30 weken, dus 
rond 5 december, moet het 
werk zijn opgeleverd.  
Eric van Westerloo   

Adventure Event van WABO, 
een geslaagde ochtend!
Heemstede - Zaterdag 6 mei 
vond het eerste Adventure 
Event van Scouting WABO 
Heemstede plaats. Meiden 
tussen 6,5 en 14 jaar waren 
uitgenodigd om mee te doen 
en zich te laten uitdagen in en 
rond het clubhuis. 8 meiden 
hadden zich aangemeld en 
zij hebben het - samen met 
de andere leden - reuze naar 
hun zin gehad. Meer weten? 
Kijk op www.waboscouting.nl 
en Facebook.

Laat je omver blazen in De Luifel
Zwepende ritmes, messcherpe 
beats en funny breaks
Heemstede - Zin in onge-
zouten, rauw en onversneden 
percussie en straattheater? 
De ‘Rebels of Rhythm’ van 
Percossa blazen je op vrijdag 
12 mei omver met een me-
ga spektakelshow in de Lui-
fel: hun voorstelling Testcase. 
Een ongeëvenaard - deze 
keer ook ‘interactief’-  kabaal!
Testcase is precies wat jij er-
van verwacht als fan: uit je 
dak gaan met de opzwepen-
de ritmes, messcherpe beats 
en funny breaks van de man-
nen van Percossa! Deze voor-
stelling gaat nòg verder, van-
af het toneel worden spik-
splinternieuwe nummers en 
acts op het publiek afge-
vuurd en getest.

Over Percossa wordt geroe-
pen dat zij alles uit muziek 
kunnen halen. In deze show 
laten de mannen zien dat 
het omgekeerde net zo goed 
waar is: dat ze uit alles mu-
ziek kunnen halen. Zij dagen 
jou uit om spullen mee te ne-
men, waarvan jij wilt dat ze 
die tijdens de voorstelling ge-
bruiken. Denk eens na, heb jij 
iets in huis dat bonkt, beukt, 
ratelt, kraakt, piept, giert, of 
snurkt? Voorafgaande aan de 

voorstelling kan je het lawaai-
erige voorwerp in de foyer in 
de Percossa grabbeltrommel 
deponeren. En die wordt dan 
tijdens de voorstelling het to-
neel op gesleept.
Daag ze uit, maar weet één 
ding… ben je gehecht aan 
je luidruchtige spullen, bij-
voorbeeld aan dat ding dat 
snurkt? Laat ze dan toch 
liever thuis. Want ofwel, ze 
spatten uit elkaar tijdens de 
percussie en zo niet, de voor-
werpen worden na verbruik 
niet geretourneerd aan de ei-
genaars.

Deze voorstelling heet niet 
zomaar Testcase. Na afloop 
willen de artiesten graag met 
hun publiek napraten: zijn er 
nog tips en wensen, die de 
show ten goede komen? In-
teractiever dan bij Percossa 
krijgt de ademloze toeschou-
wer en toehoorder het niet!  
De voorstelling in Theater De 
Luifel vangt aan om 20.15 uur 
en de entree bedraagt 21,- 
euro. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling.

Foto: Lucienne van der Mijle

Klacht ingediend ‘verstoren kievitsnesten’
Heemstede - De stichting Manpadslaan-
gebied heeft een klacht ingediend bij de 
Regionale Uitvoeringsdienst van Noord-
Holland over het verstoren van kievits- 

nesten door de huidige beheerder van het 
gebied.
Dinsdag jl. heeft de dienst de klacht in be-
handeling genomen.

Foto: Renske van Assema
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Nog voor de zomer bikiniproof? Gaat lukken!
Regio - Medisch Lasercen-
trum Haarlem introduceert 
haar nieuwste behandelme-
thode op het gebied van con-
tourverbetering van het li-
chaam: cryolipolyse. Een in-
novatieve methode die onge-
wenst vet binnen een uurtje 
vernietigt, zonder injecties of 
operatie!
Velen van ons stoeien al jaren 
met hardnekkig vet op plek-
ken die immuun lijken te zijn 
voor welk dieet of intensieve 
sportbeoefening dan ook. Dit 
geldt dikwijls voor buik, heu-
pen of dijen. Je kunt fit zijn 
en een gezond gewicht heb-
ben, toch verbergt dat altijd 
aanwezige vet als een kus-
sen de - vaak met veel bloed, 
zweet en tranen - getrain-
de spieren die je hebt op-
gebouwd in de sportschool. 
Deze probleemzones kunnen 
nu worden behandeld met 
cryolipolyse, een koeltechno-
logie die vetcellen aanpakt en 
voorgoed verwijdert! Tijdens 
een cryolipolyse behandeling 
worden de vetcellen onder 
de huid gekoeld. Vetcellen 
kunnen minder goed tegen 
kou dan andere lichaamscel-
len. De behandelde vetcel-
len verschrompelen en wor-
den op een natuurlijke ma-
nier als afvalstof afgevoerd 
door het lichaam. Omliggen-
de lichaamscellen en weef-
sels blijven onbeschadigd. 
Contourverbetering is vanaf 
3 weken waarneembaar, dit 
proces gaat tot zo’n 3 maan-
den na de behandeling door. 

Bovendien kan dit ultra-mo-
derne apparaat meerdere 
gebieden in dezelfde sessie 
behandelen. Dus in één be-
handeling zouden bijvoor-
beeld maag, buik, taille én 
bovenbenen behandeld kun-
nen worden. Geen littekens, 
pijnloos en veilig. Dagelijkse 
werkzaamheden of sportie-
ve activiteiten kunnen direct 
na de behandeling weer wor-
den hervat. Eenmaal afge-

voerde vetcellen komen niet 
meer terug! Zones die ge-
schikt zijn voor behandeling 
zijn onder meer, buik heupen 
(lovehandles), taille, onderar-
men, benen, rug en kin.
Informeer om nog voor de 
zomer een strakker lijf te krij-
gen en maak een afspraak 
voor een vrijblijvend consult 
via (023)7852264 of e-mail 
info@medischlasercentrum-
haarlem.nl.

Willem&Drees en Beebox samen
Eten van een gezonde keten
Regio - In augustus 2016 is Beebox samengegaan met 
Willem&Drees en vormen samen het coöperatief van boe-
ren, burgers en business die er naar streven om de voed-
selketen korter en transparanter te maken. Als je nu in het 
winkelschap kijkt, lijkt er niets aan de hand. Stralende koei-
en, blije varkens en lachende boeren. De realiteit is helaas 
vaak iets minder opbeurend. Boeren zetten alles op alles 
om het hoofd boven water te houden. De voedselketen is 
lang en rammelt aan alle kanten. Winst staat voorop bij het 
maken van keuzes, ten koste van mens, dier en milieu. 
Willem&Drees maakt eten weer persoonlijk en brengt 100% 
biologische producten van dichtbij bij jou thuis. Ze laten 
zien dat anders kan. In de coöperatie houdt de boer zich be-
zig met het teelt/productie proces en is Esther Gijze het per-
soonlijke aanspreekpunt voor de klanten in de regio Noord- 
en Zuid-Kennemerland. De boer is in dit model haar colle-
ga en samen zorgen ze voor een een box vol kraakverse sei-
zoensproducten met inspirerende recepten: eten van een 
gezonde keten. 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer over dit unieke bedrijf 
weten?  Mail naar: esther.gijze@beebox.nl of kijk op:
www.willemendrees.nl.

Fairtrade, levensmiddelen
en cadeaus in de Wereldwinkel
Heemstede - Van 6 tot en 
met 14 mei is de Fairtra-
deweek. De Wereldwinkel 
vraagt dan extra aandacht 
voor eerlijke handel. Niet al-
leen op het gebied van le-
vensmiddelen maar zeker 
ook in de handel van produc-
ten die we cadeau doen, is 
een eerlijke prijs belangrijk. 
In Heemstede kun je voor  
beide het hele jaar terecht 
bij de Wereldwinkel aan de 
Raadhuisstraat. 
Het mooie van de Wereld-
winkel is dat achter ieder ca-
deau of voedingsproduct een 
project van verbetering staat. 
Een gecontroleerd project 
dat aan de fairtrade eisen 
van de World Fair Trade Or-
ganisation moet voldoen. Het 
grote verschil tussen gewone 
en eerlijke handel is dat re-
guliere handelaren vaak uit-
gaan van zoveel mogelijk 
winst voor zichzelf in combi-
natie met een aantrekkelijke 
verkoopprijs. Dan rekent een 
handelaar terug wat ande-
re schakels in de keten kun-
nen krijgen. Fairtrade orga-
nisaties willen (ook) zorgen 
voor duurzame armoedebe-
strijding bij producenten in 
ontwikkelingslanden. Geen 
hulp maar handel. Zij wer-

ken daarom aan inkomens-
zekerheid voor producenten. 
Dat doen zij door een prijs te 
betalen die de kosten dekt 
en waarvan de producent 
onderdak, voedsel, kleding, 
scholing en gezondheids-
zorg voor de hele familie kan 
betalen (een leefbaar inko-
men). Door bovendien lang-
durig samen te werken, creë-
ren fairtrade organisaties een 
situatie waarin producenten 
durven te investeren in hun 
bedrijf en leefomgeving.
Goede verkoop en inkomens-
zekerheid vraagt om inspelen 
op de markt. Het resulteert in 
een aanbod van unieke ca-
deaus in de Wereldwinkel, 
die zeker ook het vakman-
schap van ambachtsmensen 
in landen in Afrika, Azië en 
Midden-Amerika laten zien.
Zoek je zo’n bijzonder ca-
deau? Kijk dan in deze Fair-
tradeweek, vlak voor Moe-
derdag ook zeker even bij de 
Wereldwinkel. En mocht het 
er nu niet van komen; in de 
Wereldwinkel is het iedere 
week Fairtradeweek! 

De winkel is open dinsdag 
t/m zaterdag, Raadhuisstraat 
29 Heemstede. Info: www.
wereldwinkelheemstede.nl.

Zomer-
activiteiten in 
De Pauwehof

Heemstede - Het cur-
susseizoen loopt ten ein-
de maar voor veel ouderen 
is juist de vakantieperio-
de een stille periode waar-
in kinderen en kleinkinde-
ren op vakantie zijn. Daar-
om zijn er ook in de zomer-
vakantie activiteiten in De 
Pauwehof te Heemstede. 
In het ontmoetings- en ac-
tiviteitencentrum voor ou-
deren aan de Achterweg is 
van 21 juni tot en met 23 
augustus elke woensdag 
van alles te doen. 
Van bewegen zoals yoga 
en wandelen tot creatieve 
cursussen als aquarelleren 
en gedichten schrijven.
Kijk eens op: www.wij-
heemstede.nl of neem voor 
meer informatie contact op 
via 023-5286022 of:
pauwehof@wijheemste-
de.nl.
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Heemstede - De jaarlijkse autoshow trok za-
terdag 6 mei weer veel belangstelling op de 
Binnenweg. Op het brede gedeelte van de 
weg presenteerden autodealers uit de omge-
ving hun nieuwste modellen. 
Het lentezonnetje gaf de auto’s nog meer 
glans. Verkopers waren driftig in gesprek 
met geïnteresseerden. Om de aantrekkings-
kracht te vergroten stonden her en der klas-
sieke auto’s tussen de fl onkerende nieu-
we modellen opgesteld. Dit waren de blik-
vangers waar menig bezoe- ker even bij 
stil bleef staan. Dit om te mij-
meren hoe het straatbeeld 

er in de naoorlogse jaren moet 
hebben uitgezien. Een leuk eve-
nement waarmee de vitaliteit 
van de Binnenweg en de inzet 
van de betrokken ondernemers 
maar weer eens is bewezen. 
Eric van Westerloo

Heemstede
terdag 6 mei weer veel belangstelling op de 
Binnenweg. Op het brede gedeelte van de 
weg presenteerden autodealers uit de omge-
ving hun nieuwste modellen. 
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Oldtimers vormen het decor op Binnenweg

Nog even en dan is het weer 
feestweek in Bennebroek!

Regio - Dit keer voor de 15e keer in Ben-
nebroek, de feestweek! Een echt lustrum 
met heel veel activiteiten voor jong en oud 
en een vol muzikaal programma. Zet 9-10-
11 juni in agenda. De organisatie van de 
feestweek ziet je graag om er met ieder-
een weer een mooi feest van te maken! De 
opening gebeurt door de burgemeester van 

Bloemendaal (dat zal de burgemeester van 
Bennebroek, 15 jaar geleden zijn). Zo zijn 
er events met het thema ‘reünie’. De feest-
week in Bennebroek wordt mogelijk ge-
maakt door vele trouwe sponsors en heel 
veel vrijwilligers onder leiding van de voor-
zitters Rick Tol, Roelf Kampinga en de hui-
dige voorzitter Laurens Schenk.

Geen zorgen over uw maaltijd 
of boodschappen

Kievit Maaltijden, sinds 1970
Regio - Kievit Maaltijden be-
staat al 47 jaar! Dit bedrijf is 
begonnen met het verzor-
gen én bezorgen van warme 
maaltijden.
Tegenwoordig is Kievit veel 
meer, behalve de warme 
maaltijden leveren zij ook 
vries-verse maaltijden van 
Apetito en koken ze voor gro-
tere groepen, bijvoorbeeld 
open eettafel projecten.
Maar Kievit doet ook mee 
met het Hotel thuis pro-
ject van Servicepaspoort. Dit 
houdt in dat wanneer u her-
stelt van een behandeling of 
wanneer u thuiskomt na een 
ziekenhuisopname, u zich 
geen zorgen hoeft te ma-
ken over uw maaltijd. Kievit 
is één van de leveranciers die 
dit voor u verzorgt. Meer in-
formatie hierover vindt u op 
www.servicepaspoort.nl
Tevens heeft Kievit een bood-
schappenservice. De bood-
schappen worden dan bij de 
maaltijd bezorgd. Ook wan-
neer u geen klant van Kievit 
bent, kunt u gebruik maken 
van deze boodschappenser-
vice. 

Bedrijven doen ook regelma-
tig een beroep op Kievit met 
de vraag of zij de lunch en/of 
het diner willen verzorgen bij 
overwerken.
En wanneer u iets te vieren 
heeft kunt u eveneens bij de 
maaltijdservice terecht. Zij 
maken heerlijke salades en 
buffetten en spelen daarbij in 
op uw wensen.
Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.kievitbv.nl of 
contact opnemen via 023-
5319143. 
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‘It isn’t over until it’s over’

RCH-Pinguïns verspeelt op valreep 
de dubbel winst tegen Tridents
Heemstede - Met een ver-
wachte dubbele overwin-
ning op Tridents zou RCH 
een mooie sprong op de 
ranglijst gemaakt hebben. 
En daar leek het tot aan de 
laatste inning van de tweede 
wedstrijd ook op uit te draai-
en. Maar de oude wijsheid ‘it 
isn’t over until it’s over’ werd 
weer eens bewaarheid en het 
parool luidt nu “uithuilen en 
opnieuw beginnen”. 
In Heemstede had de Racing 
geen kind aan de drietan-
ders. Na 3 innings stond het 
al 7-0, maar daarna stokte de 
productie en moesten de vol-
le 9 innings uitgediend wor-
den. Aanvallend hadden de 
bezoekers vrijwel niets in te 
brengen op het werpen van 

Dion Steyl en was het aan 2 
veldfouten te danken dat zij 
in de 5e inning de eer kon-
den redden. Dion kreeg in 6 
slagbeurten slechts 2 honk-
slagen tegen en ook zijn op-
volgers op de heuvel, Lars 
Broersen in de 7e en Al Mo-
rales in de 8e en 9e inning, 
hielden de thuisplaat schoon. 
Het werd uiteindelijk 10-1, 
waarbij vooral de slagpres-
tatie van Jazon Allée met 3 
honkslagen en 2 x 4 wijd in 
bij elkaar 5 slagbeurten op-
viel. 
Ook in Rotterdam leek er 
aanvankelijk geen vuiltje aan 
de lucht. Al in de 2e inning 
sloegen Jeldwin Orman en 
Donny Hamelink zich naar 
de honken en was het Dave 

Veerman die met een double 
zijn maten over de thuisplaat 
bracht. En een slagbeurt la-
ter smaakte Jazon Allée na 
een velderskeus en een ge-
stolen honk het genoegen 
door Shermayn Balentien 
met een honkslag de 0-3 te 
mogen aantekenen. Dat leek 
een veilige marge, ook na-
dat de Rotterdammers in de 
4e inning na 2 honkslagen 
de achterstand tot 1-3 had-
den gereduceerd, want Hyl-
ke van Viersen liet in het ver-
volg maar weinig opponen-
ten tot de honken toe. Na 8 
volledige innings, waarin hij 
108 ballen had gegooid, werd 
hij afgelost door Lars Werk-
man, die de pech had dat 
de eerste man aan slag met 

een veldfout op de honken 
kwam. Een velderskeus leid-
de vervolgens tot de eerste 
nul, maar na 2 x 4 wijd wa-
ren de honken vol en werd de 
heuvel overgedaan aan Lars 
Broersen. Diens eerste pitch 
werd gelijk weggeslagen 
voor 2 binnengelopen punten 

(3-3) en even later werd het 
vonnis voltrokken toen het 
infield een hard geslagen bal 
niet kon verwerken. 
Komend weekend speelt 
RCH-Pinguïns tegen DSS-2, 
zaterdag uit en zondag om 
14.00 uur thuis op het Heem-
steedse Sportpark. 

HBC boekt knappe overwinning op DSS
Regio - Zondag 7 mei was 
de dag dat de reserves van 
HBC kampioen van hun af-
deling kon worden. Om dit 
buitenkansje niet te missen 
werden een aantal, daartoe 
gerechtigde, spelers uit de 
selectie van het eerste toe-
gevoegd. Dat was een ader-
lating voor het eerste. Omdat 
er voor HBC 1 niets meer op 
het spel stond kon deze stap 
zonder problemen worden 
gezet. Het reserveteam won 
hun wedstrijd eenvoudig met 
10-1 van VVH, zodat met de 
rust de spelers van het eerste 
in de kleedkamer bleven. Zij 
bleken nog voldoende ener-
gie te hebben om vervolgens 
ook in de hoofdmacht hun 
partijtje mee te blazen. Te-
genstander DSS startte goed 
met verzorgd voetbal. Zij zet-
te HBC onder druk maar wis-
ten zich nauwelijks kansen 
te scheppen. De HBC ver-
dediging stond zijn manne-

tje. Vooral het centrum met 
Mats en Nils Mackay losten 
alle problemen voetballend 
op. DSS moest winnen om 
de laatste strohalm te grijpen 
een rol te spelen in het peri-
odekampioenschap. De aan-
vallende houding van DSS 
bood HBC de mogelijkheid 
met snelle uitvallen voor suc-
ces te gaan. Bram Schoof was 
de eerste die hiervan gebruik 
maakte. Hij sprintte op een 
dieptepass en was zijn op-
ponent Frank Greuter te snel 
af. Alleen voor de doelman 
bleef hij koel 1-0. DSS kende 
in Obalda Dalla de meest ge-
vaarlijke aanvaller. Technisch 
een goede voetballer maar de 
HBC verdedigers gaven hem 
weinig kans te excelleren. De 
20 corners die DSS dit du-
el kreeg onderstreepten hun 
aanvallende intenties. Het le-
verde nimmer iets op. HBC 
bleef gevaarlijk. Toen in de 
tweedehelft de buitenspelval 

Een gemengde Lionsclub, iets voor u?
Regio - In Haarlem en omgeving is een 
aantal Lionsclubs actief. Een van de weinige 
clubs uit deze regio met zowel vrouwelijke 
als mannelijke leden is Lionsclub Haarlem-
Spaarne. Het streven van de Lions organi-
satie is het leveren van een positieve bij-
drage aan de samenleving. Lionsclub Haar-
lem-Spaarne komt tweemaal per maand bij 
elkaar en heeft belangstelling voor kunst 
en cultuur.

Spreekt bovenstaande u aan? Dan bent u 
welkom voor een kennismaking met Lions-
club Haarlem-Spaarne op zaterdag 13 mei 
tussen 16.00 en 18.00 uur. De bijeenkomst 
vindt plaats in de Jachtkamer van restau-
rant Kraantje Lek, Duinlustweg 22 te Over-
veen. Bekijk voor meer informatie de site: 
https://haarlemspaarne.lions.nl/over-lions-
club-haarlem-spaarne of neem contact op 
via haarlem.spaarne@lions.nl.

Vrijblijvend 
meebewegen 65+

Heemstede – Wilt u gra-
tis en vrijblijvend twee les-
sen ‘Bewegen voor 65+’ 
of ‘Conditioneel bewegen 
voor 65+’ bij GSV-Heem-
stede volgen? Dat kan op 
maandag of donderdag in 
de periode van 8 mei tot 16 
juni 2017. 
Weet u hoe nuttig en ge-
zellig het is om weke-
lijks te bewegen met een 
groep leeftijdsgenoten? 
Het houdt u fit en draagt bij 
aan langer zelfstandig kun-
nen wonen. 
Het bewegen is gericht op 
het soepel houden van de 
spieren en gewrichten, ver-
beteren van de coördina-
tie en spierkracht. Er wordt 
gebruik gemaakt van di-
verse materialen zoals bal-
len en hoepels en het be-
wegen wordt ondersteund 
door prettige muziek. 

Ook aspecten als valpre-
ventie, dagelijkse bewegin-
gen en houding komen aan 
de orde. Ieder kan mee-
doen in zijn eigen tempo en 
op zijn eigen niveau. 
Na afloop is er gelegenheid 
om samen koffie te drin-
ken. 
De gym wordt gegeven 
door ervaren en deskundi-
ge docenten. 
Bewegen voor 65+: Op 
maandag: aanvang 09.30, 
10.30 en 13.00 uur. Op don-
derdag: aanvang: 09.30 en 
10.30 uur. 
Conditioneel bewegen: Op 
maandag: aanvang 11.45 
en 14.00 uur. 
Meer info of aanmelden: 
023-7851531,
gsvomnisport@gmail.com 
G.S.V.-centrum, Franz 
Schubertlaan 37, Heemste-
de, www.gsv-heemstede.nl.

Zondag 14 mei Lentefeest bij 
kinderboerderij ’t Molentje
Heemstede - Op zondag 14 
mei vieren we bij kinderboer-
derij ’t Molentje dat de lente 
is aangebroken. Een nieuwe 
lente betekent vooral nieuw 
leven op de boerderij!. 
Deze dag staat weer bol van 
activiteiten; op het centrale 
plein staan kramen met on-
der andere een spinster, ca-
deaus van Stichting SEIN en 
kaas-, eieren- en boeken-
verkoop. Bestuursleden van 
Stichting Vrienden Kinder-

boerderij Heemstede (SVKH) 
informeren u graag over de 
activiteiten. Voor kinderen is 
er een speurtocht en specia-
le knutselclub. Alles is onder 
het genot van een kop koffie 
of thee, tosti’s, poffertjes en 
broodjes. Voor de kinderen 
staat er een limonadefontein. 
Ook voor alle moeders ligt op 
deze Moederdag een attentie 
klaar bij de kraam van SVKH. 
Het feest duurt van 11.00 tot 
15.00 uur.

van DSS niet klopte. Robin 
Van der Linden had moeten 
profiteren maar stuitte op de 
DSS doelman. Even later was 
hij wel koel in de afwerking. 
Op een voorzet van Eric Lief-
ting kopte hij de 2-0 binnen. 
De beide trainers wisselden 
het maximale aantal spe-
lers waarbij de 17 jarige Jan 
Kruithof bewees zich tus-
sen de grote mannen van 
HBC thuis te voelen. Verder 
dan twee kansen via kop-
ballen en een bal die van 
de HBC doellijn werd weg-
gewerkt kwam DSS niet. De 
3-0 was een mooie afsluiting. 
Bram Schoof nam een voor-
zet vanuit stand vol op zijn 
schoen. Via de binnenkant 
van de paal liet hij de doel-
man Van der Veldt kansloos. 
Voor HBC leuk om de laatste 
thuiswedstrijd te winnen. Zij 
bewezen dorpsgenoot RCH 
een dienst. Door DSS te ver-
slaan heeft RCH nog uitzicht 
op een plaats in de nacom-
petitie. 
Eric van Westerloo
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Auteursbezoek
Zondag 14 mei Judith Uy-
terlinde interviewt Duit-
se schrijver Pierre Jarawan 
over diens boek ‘De zoon 
van de verhalenverteller’. 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
14u. Reserveren gewenst: 
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.

Feestweek
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 juni Aller-
lei activiteiten voor jong en 
oud in Bennebroek. The-
ma: Reünie.

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

Woensdag 17 mei Ro-
mantisch drama over 
vrouw zonder relatie met 
kinderwens heeft. Aanv. 
20u. Entree: 7,- euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Donderdag 18 mei, dins-
dag 20 juni (20u), don-
derdag 29 juni (19u) 
Documentaire Down to 
Earth met aansluitend 
workshop  te gaan. En-
tree film: 8,-, film & work-
shop: 12,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

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

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

Woensdag 17 mei Knut-
selclub WIJ Heemste-
de, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
13.30-15u. 5,-. Aanmelden: 
023-5483828.

Kom in mijn tuin
Zaterdag 13 mei Moes-
tuinmarkt, 11-15u met 
kraampjes fruit en groen-
te, kookdemonstratie. Toe-
gang gratis. Groenendaal-
se bos, t.o. Manpadslaan. 
Info:
www.kominmijntuin.nl.

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

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

Lionsclub
Zaterdag 13 mei Ken-
nismaken met gemengde 
(vrouwen en mannen) Li-
onsclub Haarlem-Spaar-
ne, Jachtkamer restaurant 
Kraantje Lek, Duinlustweg 
22, Overveen. www.haar-
lemspaarne.lions.nl

Markten en beurzen
Zondag 14 mei Koffer-
bakmarkt, Dorpsweide van 
Wijk aan Zee, 8-16u. kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl

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

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

Muziek
Vrijdag 12 mei Straatthe-
ater en percussie door Re-
bels of Rhythm van Per-
cossa. Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 20.15u. Entree: 
21,-. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa. 

Zaterdag 13 mei Judith 
van Wanroij, Barbara Kozelj 

AgendA
en Thomas Beijer in de Ou-
de Kerk. Duetten en aria’s 
uit opera’s. 20.15u. 21,- eu-
ro. Kaarten:
www.podiaheemstede.
nl, Theater De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede of 
voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zaterdag 20 mei Voor-
jaarsconcert Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest, 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 
Heemstede. 20.15u. Mmv 
Dirk Brödling (orgel) en 
The Voice Company. Kaar-
ten: 15,- euro via:
www.hpho.nl.

Zondag 21 mei Frans werk 
in ‘Ecoutez la chanson bien 
douce’ van Vocaal Ensem-
ble Sola Re Sonare. 15u. 
Oude Kerk, Wilhelmina- 
plein 12, Heemstede. 
Kaarten:
www.solaresonare.nl in de 
voorverkoop: 12,50, aan 
de zaal 15,- euro (<18 jaar 
10,- euro).

Popkoor Voice Collective 
tijdens Voorjaarsmarkt 
Heemstede Raadhuis-
straat, voor Chocolaterie en 
Gelaterie Van Dam. 12.30 
en 13.30 uur.

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

Seniorweb
Dinsdag 16 mei Lezing 
over wachtwoorden bij WIJ 
Heemstede. Neem laptop, 
tablet of smartphone mee. 
Herenweg 96, Heemstede. 
Entree gratis. 

Straatspeelavond
Woensdag 17 mei 18.30-
20.30u. Zeelandlaan, Pro-
vinciënwijk. Lekker op 
straat spelen, olv vrijwil-
ligers / jeugdwerk WIJ 
Heemstede.
Gratis deelname. Straat va 
17u afgesloten voor ver-
keer. Volgende speelavond: 
24 mei (Linge, Rivieren-
buurt). 

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 11 t/m 28 
mei Werk van kunstenaar-
sechtpaar Monique Duk-
ker en Richard Kuiper, 
in de Waag Haarlem a/h 
Spaarne.
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Open: 13-17u.
Info:
www.kzod.nl en Facebook.

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.

T/m eind mei 30 foto’s 
van Joke Bomert met on-
derwerp ’natuur’. Raadhuis 
Heemstede. Info:
www.jokebomert.nl.

T/m 5 juli Foto’s van alle-
daagse werkelijkheid (ge-
maakt met de telefoon) 
door Marjolein Lensink-
Neijzing bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaavel-
aan 32 Haarlem.
Info:
www.marjoleinzaandam.nl.

Trefpuntcafé
Vrijdag 12 mei spreekt 
rechter Philie Burgers over 
(te lichte?) straffen. Vragen 
staat vrij. Toegang gratis. 
Akonietenplein 1 Benne-
broek. Aanv. 20u.

Toneel
Vrijdag 19 en zaterdag 
20 mei ‘Abseilen’, door 
Toneelgroep Perspektief. 
Aanv. 20.15u. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Kaarten: 15,-.  via:
info@toneelgroepperspek-
tief.nl of bij Ria Philippo via 
06-37121253.

Verhalentafel
Vrijdag 12 mei Verhalen-
tafel voor 50+, 10-12u. Gra-
tis deelname. WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede.

Heemstede - Ook hagen 
brengen bloesem. Zoals 
de Prunus Laurocerasus-
Laurierkers. Een rijk wit-
bloeiende haagplant die 
eindeloos nectar in voor-
raad heeft voor insec-
ten. De recht opstaande, 
kaarsachtige bloemen, 
staan deftig te pronken 
naar de hemel. Het wordt 
niet voor niets Laurus 
‘Nobilis’ genoemd, wat 
‘edel’ betekent. De oor-
sprong ligt rond het Oos-
telijk Middellandse Zee-
gebied.

Foto:
Marenka Groenhuijzen

Een edele 
haagplant

Lentefoto

Horrorkat langs 
Heemsteedse 

Dreef
Heemstede - Een aantal 
bewoners uit de omgeving 
Heemsteedse Dreef, César 
Francklaan en Frans Lisz-
tlaan heeft inds enige tijd 
overlast van een cyper-
se kater met grijze pootjes, 
zonder wit.

Deze kater valt andere kat-
ten aan. Er zijn inmiddels 
elf gevallen bekend waarbij 
de dieren heel ernstig ge-
wond zijn en voor de baas-
jes is het een dure aange-
legenheid. Zo is een kat-
tenbezitter uit de buurt al 
200 euro aan dierenarts-
kosten kwijt.
De katten uit de buurt zijn 
bang en mogen of durven 
niet meer naar buiten. De 
eigenaren hebben inmid-
dels een app aangemaakt 
zodat zij elkaar op de hoog-
te kunnen houden. Natuur-
lijk zijn zij op zoek naar de 
eigenaar maar die is helaas 
nog niet gevonden.
Het kan natuurlijk ook een 
ver(wilde)rde kat zijn. Her-
kent iemand de kat op de 
foto?
Dierenpolitie, dierenambu-
lance en dierenarts zijn al 
om raad gevraagd, ze kun-
nen het beest alleen van-
gen als ze weten waar het 
zich ophoudt.

Heeft u informatie? Con-
tactpersoon is Irene van 
der Bent: 023-5295969.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
raadscommissies mei

In deze uitgave:
- Werken als vrijwilliger
- Heemstede ‘AED-proof’
- Bekendmakingen

Tijdelijk onderkomen politie Heemstede
De politie in Heemstede is vertrokken uit het 
pand aan de Kerklaan en heeft een tijdelijk 
nieuw onderkomen in het hoofdgebouw van 
de gemeentewerf aan de Cruquiusweg 49 in 
Heemstede. Op deze locatie zijn vanaf 8 mei 
2017 onder meer de wijkagenten werkzaam. 
Ook is dit de uitvalsbasis voor de lokale politie 
in de noodhulp. Politie is voor inwoners van 
gemeente Heemstede 24/7 bereikbaar via 
0900-8844 en bij spoed via 112 snel ter plaatse. 
De tijdelijke verhuizing heeft geen gevolgen 
voor de politieaanwezigheid op straat. 

Tijdelijke verhuizing 
Het bureau op de gemeentewerf is tijdelijk. In het 
voorjaar van 2018 verhuist de politie mee naar het 
bibliotheekgebouw aan het Julianaplein. Deze 
locatie wordt nu door de gemeente verbouwd tot 
een breed ontmoetingscentrum. 

3D-aangifte loket
In het bibliotheekgebouw zit nu al het 
3D-aangifteloket. Inwoners kunnen hier zeven 
dagen in de week van 09.00 uur tot 22.00 uur op 
afspraak (via 0900-8844) aangifte doen.

Op afspraak 
De tijdelijke locatie op de gemeentewerf heeft 
geen publieksfunctie en is niet zonder afspraak te 
bezoeken. Wel kunnen wijkagenten op deze locatie, 
op afspraak via 0900-8844 burgers ontvangen. 
Net als op de Kerklaan, kunnen hier geen aangiftes 
worden gedaan.

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

Raadhuis en molentje kleuren blauw op 
12 mei tijdens wereldwijde actie voor de 
ziekte ME
Het raadhuis en het molentje bij Groenendaal 
worden vrijdag in blauw licht gezet om aandacht te 
vragen voor de ziekte ME. Van zonsondergang tot 
zonsopkomst de volgende ochtend staan er blauwe 
spotlights op het raadhuis en molen gericht.

Het is op 12 mei de 25e Wereld ME-dag en 
de geboortedag van Florence Nightingale, 
de eerst beschreven ME-patiënt (Myalgische 

Encefalomyelitius). Over de hele wereld worden die 
dag gebouwen, objecten en toeristische attracties 
blauw verlicht vanwege de moeilijke situatie waarin 
mensen met ME verkeren.
Deze patiënten krijgen volgens de organisatoren 
vaak een verkeerde behandeling en er wordt te 
weinig onderzoek gedaan naar de oorzaak van de 
ziekte. Kijk voor meer informatie over deze actie op 
www.facebook.com/MillionsMissingHolland



Omgevingsvergunningen

Coördinator Voorleesproject
Het voorleesproject van Humanitas is er voor 
kinderen van 3 tot 8 jaar die een (kleine) 
taalachterstand hebben. Samen met andere 
coördinatoren ben je verantwoordelijk voor dit 
project. Als coördinator werf je vrijwilligers, voer je 
gesprekken met gezinnen, koppel je vrijwilligers aan 
gezinnen en organiseer je bijeenkomsten.

Gastheer/gastvrouw 
kunsttentoonstellingen
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is op zoek naar 
vrijwilligers die een dagdeel per week 
gastheer/gastvrouw willen zijn bij de lopende 
kunsttentoonstellingen. De taken bestaan onder 
andere uit het ontvangen van bezoekers en verkoop 
van promotiematerialen en kaarten.

Enthousiaste amateurkok
Houd je veel van koken en spreekt het je aan 
om samen met collega-vrijwilligers op de 
maandagavond (volgens een rooster) een 
eenvoudige en gezonde maaltijd te koken voor een 
groep van maximaal 20 personen, dan zien we je 
graag in de keuken! 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 18 mei 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om subsidie 2017 - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Verkeersbesluiten
Johan Wagenaarlaan
Het instellen van een adviessnelheid 30km/uur op 
de Johan Wagenaarlaan tussen de twee kruispunten 
met de Franz Lehárlaan. 

Rijrichtinggeboden
Het verwijderen van twee rijrichtinggeboden op 
de kruispunten Lanckhorstlaan – Landzichtlaan en 
Heemsteedse Dreef – Spaarnzichtlaan. 

De volledige teksten van deze verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant en 
liggen vanaf 5 mei 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis.
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u bezwaar maken. 
(zie: Inzien, reageren, bezwaar maken).

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Glipper Dreef 205, restauratie tuinmuur, 

ontvangen 28 maart 2017
- Kennemeroord, het kappen van 2 esdoorns, 

wabonummer 144752, ontvangen 24 april 2017
- Paulus Buyslaan 4, het plaatsen van een 

fietsenschuur, wabonummer 144112, 
 ontvangen 23 april 2017
- Mr. J. Heemskerkstraat 5, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 144092, ontvangen 23 april 
2017

- Esdoornlaan 3, het uitbreiden van de 
 2e verdieping, wabonummer 145111, 
 ontvangen 26 april 2017
- Scheldelaan 20, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 145265, 
ontvangen 28 april 2017

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunningen 
voor afwijken bestemmingsplan
- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

- Zandvoorter Allee 39, plaatsen 3 dakkapellen, 
wijzigen pui en plaatsen trap, wabonummer 
121106, ontvangen 16 februari 2017

Belanghebbenden kunnen binnen vier weken na 
publicatie van het besluit een zienswijze sturen naar 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijze indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 129053, 
 verzonden 3 mei 2017
- Spaarnzichtlaan 23, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 

wabonummer 137598, verzonden 5 mei 2017
- Landzichtlaan 7, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 141427, 
 verzonden 5 mei 2017
- Maaslaan 26, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 140782, 
verzonden 5 mei 2017

- Haemstedeplein 13, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 116724, 

 verzonden 5 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen zes 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’. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek 
 met schuifpoort, wabonummer 135412, 
 ontvangen 30 maart 2017 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder kader ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Weigering omgevingsvergunning
Strawinskylaan 11, het vervangen van een 
hekwerk, wabonummer 132184, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 5 mei 2017
Belanghebbenden kunnen binnen zes 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’.

Op maandag 8 mei heeft wethouder Christa Kuiper 
de AED (Automatische Externe Defibrillators) voor 
het raadhuis in gebruik genomen. Dit betekent dat 
in Heemstede voldoende AED’s zijn om binnen 
6 minuten hulp te kunnen bieden in geval van een 
hartstilstand. Uiteraard zijn er dan wel voldoende 
vrijwilligers nodig die het slachtoffer kunnen 
reanimeren en de AED kunnen toepassen. 
Heeft u een EHBO-diploma of bent u bereid een 
cursus te volgen? Meld u dan aan als vrijwilliger op 
www.hartveiligwonen.nl

Heemstede 
‘AED-proof’



Als automobilist weet je soms niet meer 
waar je aan toe bent. Vooral ouderen, die 
enigzins invalide en krakkemikkig worden. 
Ze zijn net niet slecht genoeg om een inva-
lidenkaart te krijgen. Zo verging het mij ook 
enige maanden geleden toen ik wilde par-
keren.

Ik had een aanval van reuma gehad: mijn 
vingers waren krom en dik. Zo dik dat 
de juwelier mijn twee ringen heeft moe-
ten afzagen. Toen ik binnenkwam in 
de parkeergarage zag ik rechts enkele
invalideparkeerplaatsen waarvan slechts 
één bezet was. Omdat ik er tegen op-
zag om in te parkeren (naar boven) ben 
ik toen gaan parkeren op een invalidepar-
keerplaats. Toen ik terugkwam zat er een 
bon op mijn ruit van 370,- euro. Ik had 
wel eens eerder een proces gewonnen in
beroep, doch ik had op mijn oude dag (bij-
na 88) geen zin meer in twee jaar ellende.

Nu beweert de gemeente dat de garage 
openbaar is en zij dus mochten verbaliseren 
voor 370,- euro. Ik stelde echter dat dit niet 

duidelijk was (geen borden) en dus privè-
terrein, waarop de gemeente geen be-
keuringsbevoegdheden heeft. Intussen 
heeft de gemeente mij bericht dat thans 
de openbaarheid van de garage is opge-
heven, die er m.i. al nooit was. Er staat nu 
een bord dat er algemene voorwaarden 
gelden. Gevraagd om inzage en afschrift
worden die niet verstrekt. Wellicht staan er 
nog zwaardere boetes in. Voorlopig kom ik 
er maar niet meer.

Opmerking: Vele alleenstaande ouderen, die 
krakkemikkig of minder valide worden, mer-
ken hoe ze meer en meer afhankelijk wor-
den van de auto in de plaatselijke omge-
ving (boodschappen). Helaas wordt er aan 
hen geen ontheffi ng gegeven voor een in-
validenplaats. Het standaard invalidenbord is 
niet voor hen bestemd.
Wellicht dat door ontheffi ngen (bijv. met 
doktersverklaring) en met betaling van even-
tueel parkeergeld hier ruimte wordt gescha-
pen.

mr. M. Hazenberg, Heemstede

Bon van 370 euro voor parkeren op je oude, 
krakkemikkige dag

Lezerspost Vocaal vuurwerk in de Oude Kerk
Heemstede - Zaterdag-
avond 13 mei betreden twee 
jonge sopranen het podium 
van de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Samen zul-
len zij een aantal schitteren-
de duetten en aria’s zingen, 
uit opera’s van componisten 
als Dvorák, Mozart en Mon-
teverdi.
De Oude Kerk vormt een 
prachtige achtergrond voor 
twee topzangeressen. De 
Nederlandse sopraan Judith 
van Wanroij verzorgt samen 
met de Sloveense mezzoso-
praan Barbara Kozelj de lie-
derenrecital en een aantal 
geselecteerde aria’s en du-
etten. De eerste helft van de 

avond belooft vooral een in-
getogen karakter te heb-
ben met muziek van Dvo�ák. 
Van deze componist brengen 
ze onder meer de beroem-
de ‘Song to the Moon’ uit zijn 
opera Rusalka. Ook zal werk 
van Smetana en Tsjaikovski 
te horen zijn. De tweede helft 
van het concert is uitbundi-
ger van karakter met aria’s en 
duetten uit opera’s van Mo-
zart, Händel en Monteverdi.
Aanvang van het concert is 
20.15 uur en de entree be-
draagt 21,- euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl en 
aan de kassa van Theater de 
Luifel of voorafgaand aan de 
voorstelling.

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen raadscommissies mei
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden op 
respectievelijk 17 en 18 mei openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Middelen 17 mei:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 17 mei 2017
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-jaarverslag 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Ontwerp-programmabegroting 2018 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (A-stuk)
- Voorlopige jaarrekening 2016 gemeente 

Heemstede 
- Accountantsrapport voorlopige jaarrekening 

2016 (excl. Wmo en Jeugdwet)
- Nieuw onderzoek rekenkamercommissie 

Heemstede
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 mei:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 18 mei 

2017
- Spreekrecht burgers
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Volmaackt’ (A-stuk)
- Ontwerpbestemmingsplan Reggelaan 14 te 

Heemstede (B-stuk)
- Motie Smart Mobiliteit (B-stuk)
- Motie ‘Geen kind van de ‘ruimte’ rekening’ (B-stuk)

- Verdeling speelbudget, definitief ontwerp 
speellocatie Erasmuslaan en realisatie 
speellocatie Dr. Schaepmanlaan 

 (C-stukken op verzoek van VVD)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving in mei is vervallen.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis. Meer weten?  
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon  
(023) 5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
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