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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 loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

OPEN!
HEMELVAARTSDAG

ZONDAG 13 MEI
VAN 12.00 - 17.00 UUR

+
VAN 10.00 - 17.00 UUR

Condoleanceregister Renate Dorrestein
Heemstede - In de avond van 4 
mei overleed schrijfster Renate 
Dorrestein in haar woning te Aer-
denhout, in bijzijn van haar dier-
baren. Ze leed al enige tijd aan 
slokdarmkanker. Renate Dor-
restein werd 64 jaar.
“We zijn verdrietig door het over-
lijden van Renate Dorrestein. We 
bewaren warme herinneringen 
aan haar oeuvre en de mooie ont-
moetingen in de boekhandel. Be-
dankt, Renate”, aldus Arno Koek 
van Boekhandel Blokker in Heem-
stede, op de facebookpagina van 
de boekhandel. Deze week lig-
gen er in 15 boekhandels en een 
aantal bibliotheken in Neder-
land condoleanceregisters, zodat 
de lezers blijk kunnen geven van 
waardering voor Renate. Ook bij 
Boekhandel Blokker ligt een con-
doleanceregister. Tot en met za-
terdag is het mogelijk om langs 
te komen er iets in te schrijven.
Renate gaf op 5 april haar laatste 
openbare interview in de boek-
handel toen haar nieuwste boek 
‘Dagelijks werk’ verscheen. Dor-
restein laat een groot oeuvre ach-
ter.
Met haar overlijden verliest de 
Nederlandse literatuur een van 

haar meest gedreven en bes-
te schrijvers, al zullen haar ro-
mans nog langdurig voortleven. 
De schrijfster gold als onvermoei-
baar betrokken, stimulerend, ge-
vat en ruimhartig jegens ande-
ren. ‘Dagelijks werk’ is haar suc-
cesvolle autobiografie, door ‘De 
Correspondent’ een ‘magnifiek 
zelfportret’ genoemd en door li-
terair journalist Onno Blom een 
‘ongelooflijk krachtig saluut aan 
haar lezers. Fantastisch.’
Haar laatste roman was ‘Red-
dende engel’, onlangs genomi-
neerd voor de BookSpot Gou-
den Strop. Haar boeken werden 
voor vele literaire prijzen geno-
mineerd. Voor haar gehele oeu-
vre ontving ze de Annie Romein-
prijs. Ze schreef zowel een Boe-
kenweekgeschenk als een Boe-
kenweekessay. Dorrestein heeft 
het belang van lezen en de lezer 
altijd voorop gesteld. Daarvoor is 
zij decennia op pad geweest voor 
lezingen in boekhandels, bibli-
otheken, op scholen en in cafés. 
Generaties scholieren en lezers 
groeiden op met haar werk.
Renate Dorrestein zal op Hemel-
vaartsdag, 10 mei in besloten 
kring worden begraven.

Op de foto de etalage van boekhandel Blokker met alle aandacht voor 
Renate Dorrestein.

Voorjaar in 
Heemstede

Heemstede – Voorjaar is overal waar je kijkt: frisgroen en bloe-
sems, heerlijk geurend. In de achtertuin van familie Zaaijer aan 
het Roemer Visscherplein is het niet anders. (Foto: Annabelle 
Zaaijer-Eldridge).

Bijzonder verhaal burgemeester 
Astrid Nienhuis op 4 mei herdenking
Heemstede - Veel mensen kwa-
men af op de 4 mei herdenking. 
Een lange stoet volgde Rinke van 
der Bor, evenementenmanager 
van de gemeente die met burge-
meester Astrid Nienhuis en ge-
meentesecretaris Willem van den 
Berg naar het Vrijheidsbeeld van 
Mari Andriessen liepen. 
Oorlogsveteranen ontvingen de 
delegatie van de gemeente en er 
volgde een flink aantal dorpsbe-
woners. Na de taptoe was er een 
mooie stilte. Het Wilhelmus klonk 
en kinderen die dit jaar de zorg 
voor het monument al eerder in 
een bijeenkomst op zich hadden 
genomen waren er ook. Karien 
Albers, Tobias Aalbers en Sabine 
Grol lazen de gedichten voor. Bur-

gemeester Astrid Nienhuis sprak 
dit jaar voor het eerst in haar rol 
de herdenkingstoespraak uit. Een 
indrukmakende toespraak waar-
in haar ouders centraal stonden. 
Een toespraak op een plek van 
verzet waar ooit een monument 
stond maar door de Duitsers is 
vernield. Een bijzondere plaats 
waar ook dit jaar op 4 mei met ve-
len de ervaringen uit oorlogen en 
conflicten gedeeld worden.

Het verhaal van Annemieke
Annemieke is de dochter van een 
jong en succesvol stel, wonend in 
Malang, Nederlands-Indië, in een 
prachtig groot huis.
Voor expats bijna een paradijs. 
Als in 1942 de Japanse troepen 

landen, bereikt de Tweede We-
reldoorlog ook het gezin van An-
nemieke. Europeanen worden 
krijgsgevangen genomen en in 
kampen gestopt. Annemieke was 
toen drie jaar. Zij kwam terecht 
met haar moeder, broer en zusje 
in het Tjidengkamp, één van de 
gruwelijkste kampen op Batavia.
Er volgen vreselijke jaren. Ze 
moeten alle bezittingen afstaan 
aan de wrede bezetters. Twee 
keer per dag aantreden voor het 
appèl. Uit respect voor de Jappen 
moeten ze lang voorovergebo-
gen stilstaan in de hete zon.
Soms langer dan nodig, voor 
straf. Verzwakt door honger en 
erbarmelijke omstandigheden 
wordt overleven na verloop van 
tijd voor vele kampbewoners een 
steeds grotere opgave.
Zwaar voor Annemiekes moe-
der, steeds meer mensen die op 
een kleiner oppervlak werden 
gepropt en minder eten. Anne-
miekes vader zit in een mannen-
kamp. Het lukt hem om een en-
kele keer zijn echtgenote te be-
zoeken in een kast aan de rand 
van het vrouwenkamp. Annemie-
ke moest als oudste dochter, vijf 
jaar, in de omgeving op de uitkijk 
staan, lief spelen en waarschu-
wen als er een Jap aankwam door 
te gaan zingen. De kampcom-
mandant Sonei - verantwoorde-
lijk voor veel gruweldaden en 

moorden - wordt na de oorlog 
ter dood veroordeeld. In 1945 
wordt Batavia bevrijd, Annemie-
ke gaat per boot met haar familie 
naar Amsterdam. Ze gaat stude-
ren, trouwt in 1962 en krijgt zelf 
drie dochters. Zij ervaren in hun 
vroege jeugd al dat hun moeder 
de oorlog met zich meedraagt. 
Ze kan geen eten weggooien, 
wil iedereen bij elkaar houden 
maar weet eigenlijk niet hoe. Dan 
brengt Annemieke de moed op 
om haar verhaal te vertellen, reist 
ook naar Japan om met Japanse 
studenten haar ervaringen uit de 
oorlog te delen, verhalen die niet 
terug zijn te vinden in Japanse 
geschiedenisboeken.  Elk jaar zijn 
4/5 mei en 15 augustus (Capitula-
tie van Japan) belangrijke data in 
haar gezin. Dat kleine meisje is de 
moeder van Astrid Nienhuis, onze 
burgemeester. Ze vertelt het ver-
haal door om het besef levend te 
houden. Een gedeeld verhaal, be-
langrijk om de conflicten die we 
nu herdenken, te voorkomen.

Ton van den Brink 

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENG
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ook 50+ van harte welkom

omgeving station. 

Wij zijn op zoek naar een serieuze

omgeving station. 

Wij zijn op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

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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We zijn de Provinciënlaan overgestoken en komen aan bij Raad-
huisstraat (9)11. Van dit adres zijn geen bouwtekeningen voor-
handen.
Begin vorige eeuw werd in het Haarlems Dagblad al om ‘Fijn- en 
Platstrijksters’ gevraagd. In die jaren bevond zich op Raadhuis-
straat 11 “Fijne Wasch- en Strijkinrichting A. Reinierse”. In het 
Haarlems Dagblad van 27 september 1919 wordt geadverteerd 
met: “Eerste Heemsteedsche Electrische Fijne Wasch- en strijkin-
richting, beleefd aanbevelend H. Reinierse”.  Begin jaren 20 komt 
er een uitbreiding aldus het Haarlems Dagblad van 4 oktober 
1921: Door B&W is vergunning verleend tot het bouwen van een 
Wagenloods annex paardenstalling, achter perceel Raadhuis-
straat 11. 
Ook voor de “Mangel” wordt personeel gevraagd. De naam van 
de wasserij was toen al ‘Stoomwasscherij en strijkinrichting “Het 
Raadhuis”. Opvolger van H. Reinierse was C.S. van Otterlo, hij 
wordt genoemd in het stratenboek van Heemstede van 1 janu-
ari 1940.
In 1943 verhuisde L. v.d. Weiden naar de Raadhuisstraat 11 vanaf 
de Blekersvaart en daar heeft de Wasserij lang gezeten. In 1977 
is er een fusie met wasserij Duyn uit Haarlem. In het stratenboek 
van 1 januari 1993 wordt op Raadhuisstraat 11 ‘Holland Meu-
bel Centrum’ genoemd. In 1998 werd het voormalige pand van 
‘t Raadhuis’ gesloopt. Daarna werd het huidige pand (Raadste-
de) gebouwd.
Met de sloop verdween huisnummer 11 en nummer 9 werd op-
genomen in de nieuwbouw, waarin achtereenvolgens Grand 
Café Merlet zat, vervolgens Grand Café Massada en vanaf 2002 
Grand Café Restaurant De Tulp. Vanaf 19 december 2014 zit res-
taurant ‘Popsuiker’ op nr. 9.
De toenfoto is van de jaren 60 uit het archief van de HVHB. De nu-
foto van Harry Opheikens is van 7 mei 2018.
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

02 9 mei 2018

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (66)

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

 Hemelvaartsdag. Donderdag
10 mei om 10u, Ds. Dirk Jorissen

Na de dienst koffi  edrinken 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 

Hemelvaartsdag donderdag
10 mei - 10u. Gezamenlijke viering, 

Pinksterkerk Heemstede.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 10 mei,
Hemelvaartsdag geen viering, wel 

in OLV Vogelenzang, 10u.
Zondag 13 mei, 10.30u.

Woord- en Communieviering, sa-
menzang. Past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Donderdag 10 mei - 
Hemelvaartsdag. 10u. Pinksterkerk: 

ds. P.I.C. Terpstra,
gezamenlijke dienst. 

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

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

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 13 mei 10u.
 Spreekster: mevr. Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Echte kittenkanjers

In september 2017 is Pascale uit Heemstede 
voor de eerste keer gastopvang geweest. 
Moederpoes Druppel met maar liefst ze-
ven kittens kwam toen bij het gezin loge-
ren. Dit beviel zo goed dat ze nu het der-
de nestje opvangen. “Toen ik het oproep-

je in de Heemsteder zag leek het me voor 
onze kinderen leuk en leerzaam om tijdelijk 
voor een asieldier te zorgen,” aldus Pasca-
le. “Het is erg gezellig en zo bijzonder om al 
die verschillende moederpoezen tijdelijk in 
huis te hebben. Druppel heeft bijvoorbeeld 
haar kinderen het hele huis door gesleept 
en gaat Noortje, die nu bij ons is, graag een 
frisse neus in de tuin halen.” Anne van 13 en 
Tiemo van 10 helpen mee met de verzor-
ging van de kleine katjes. De kittens worden 
in het begin dagelijks gewogen om te kij-
ken of ze goed groeien. Maar ook de minder 
leuke klusjes moeten worden gedaan zoals 
het schoonmaken van de kattenbakken. 
“De eerste vier weken heb je niet zoveel 
werk aan de kittens want dan doet de moe-
der het allemaal zelf. Daarna gaan de kit-
tens een beetje bewegen en vast voedsel 
eten. Dan moeten ze even leren hoe het al-
lemaal werkt op de kattenbak maar dat gaat 

heel snel. En dan gaan ze de kamer verken-
nen en moeten ze een beetje worden opge-
voed. De vriendjes van de kinderen komen 
altijd graag langs om met de katjes te spe-
len. Soms lijkt het wel of het hier open huis 
is! Het is altijd wel weer een beetje gek als 
alle kittens en de moederpoes weg zijn naar 
een nieuwe baas.”
Lijkt het je ook leuk om tijdelijk een van on-
ze asieldieren op te vangen? Neem voor 
meer informatie hierover contact op met 
het dierentehuis of kijk op onze site.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met: 
Jacquelien Veldhoven / T 023 571 3888 / jac-
quelien.veldhoven@dierenbescherming.nl

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot
en met zaterdag
11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch
bereikbaar.

Keesomstraat 5, Zandvoort

Geopend van maandag tot
BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Geboorte
02-05-2018   Tobias Lucas Benjamin Olijhoek

Op zaterdag 12 mei a.s. 
kunt u meezingen met Xandra 
Mizée. Met Paul Prenen aan 
de vleugel en een scala aan 
liederen die makkelijk in het ge-
hoor liggen. Om er met elkaar 
een gezellig meezingconcert 
van te maken. 

Aanvang 15.30 uur. Toegang 
gratis, een vrijwillige bijdrage 
na afloop wordt zeer op prijs 
gesteld. Na het concert drinken 
wij een goed glas wijn. 

Kun je zingen 
       zing dan mee

Zing mee met Xandra Mizée

Adventskerk, 
Leeuwerikenlaan 7 

te Aerdenhout

Historische in- en uitgangen
Het Oude Slot (Huis te Heemstede)
Heemstede - Het Oude Slot heeft 
heel wat veranderingen meege-
maakt gedurende vijf eeuwen. 
Na vijf eeuwen bouwen en ver-
bouwen bleef er weinig van over, 
niet meer dan een poortgebouw 
en brug en wat bijgebouwen. 
Heel wat ‘heren’ hebben het Huis 
bewoond, na 1648 liet Adriaan 
Pauw de oorspronkelijke hou-
ten brug (15e eeuws) vervangen 

door het stenen exemplaar wel-
ke we nu heden in glorie kunnen 
bewonderen, 17e eeuwse archi-
tectuur. (Pons Pacis). Pauw ont-
ving driemaal koninklijke gasten. 
Het Huis te Heemstede was zeer 
intrek bij kunstenaars; het is dan 
ook vaak vereeuwigd.

Bron: Noord-Hollands Archief.
Bijdrage: Marenka Groenhuijzen.
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Heemstede – WIJ Heemstede 
organiseert elk jaar straatspeel-
avonden. Straten in kwestie wor-
den afgesloten voor verkeer en 
WIJ Heemstede neemt diver-
se leuke spelmaterialen mee. Je 
kunt gratis meespelen. De vol-
gende twee avonden zijn:
• Woensdag 16 mei: Rhododen-
dronplein in de Bloemenwijk 
• Woensdag 23 mei: Jan Miense 
Molenaerplein in de Schilderswijk 
Vanaf 17.00 uur is de straat afge-
sloten voor verkeer. Omwonen-
den krijgen hierover vooraf be-
richt. De straatavonden duren 
van 18.30 tot 20.30 uur.

Straat-
speelavonden

Olympisch schaatsster Carlijn Schoutens 
toont trots bronzen medaille

Heemstede - De 23-jarige 
schaatsster Carlijn Schoutens is 
geboren in de Verenigde Staten. 
Zij groeide echter op in Heem-
stede. Zij werd op jeugdige leef-
tijd lid van de IJsclub Haarlem 
en richtte zich op volledig op de 
schaatssport. In 2014 keerde zij 
terug naar de Verenigde Staten. 
Een jaar later werd ze daar lid van 
het nationale schaatsteam. Car-
lijn woont nu in Salt Lake City. 
Met het Amerikaans Olympische 
Schaatsteam op de Olympische 
Winterspelen van 2018 in Pye-
ongchang, Zuid-Korea won zij de 
bronzen medaille op het onder-
deel ploegenachtervolging. Zij 
is nu even terug in Heemstede, 
waar haar ouders wonen.

Carlijn: “De ploegenachtervol-
ging was echt het hoogtepunt en 
die viel voor mij helemaal aan het 
eind. Ik had al twee afstanden ge-

reden: de 3 kilometer en de 5 ki-
lometer. Ik moest paraat staan 
voor de ploegenachtervolging, 
maar ik wist toen nog niet dat ik 
deze ging schaatsen. Twee we-
ken voor we naar Zuid-Korea gin-
gen, wisten we zelfs nog niet of 
ons team voor de ploegenachter-
volging in aanmerking kwam. We 
stonden namelijk aanvankelijk re-
serve. Door de dopingschorsing 
vielen de Russen uit, zodoende 
werd ons team ingezet. Ik de eer-
ste ronde van de ploegenachter-
volging reden mijn teamgenoten 
Mia Manganello, Brittany Bowe 
en Heather Bergsma. We moesten 
gezamenlijk de top vier halen van 
de acht landen om door te gaan 
naar de medaillerondes en dat 
was heel spannend. We hadden 
nog niet eerder geprobeerd Brit-
tany en Heather, beide voorma-
lige wereldkampioenen, samen 
op te stellen. Het was dus on-

voorspelbaar hoe dit ging uitpak-
ken maar we werden vierde, dus 
we waren zo ontzettend blij. Het 
is dan zo fantastisch om zo’n suc-
cesgevoel samen te delen. In de 
tweede ronde werd ik wel opge-
steld en om toen echt mijn steen-
tje bij te dragen en dat was heel 
bijzonder. Het gevoel dat je hebt 
bij het behalen van de bronzen 
medaille, is heel veel blijdschap. 
Alleen al schaatsen op de Spelen 
en mijn ouders en zus in het gro-
te publiek zien zitten was al ge-
weldig. Na de Olympische Spe-
len heb ik een tour door de Ver-
enigde Staten gemaakt om met 
teamgenoten onze sport bij kin-
deren te promoten. We gingen 
aan de oostkust iedere dag naar 
een andere schaatsclub. Ook zijn 
we op presidentiële uitnodiging 
in het Witte Huis geweest. Toch is 
schaatsen in de Verenigde Staten 
niet zo populair als in Nederland: 

er zijn slechts vier 400 meterba-
nen in het hele land te vinden, 
waaronder één in Salt Lake City. 
Ik ben nu in Nederland en hoop 
hier ook jongeren enthousiast te 
maken voor de schaatssport en 
ze te inspireren met mijn verhaal. 
Dat doe ik bijvoorbeeld op 16 mei 
bij IJsclub Haarlem. Daarnaast ga 
ik mijn sponsoren uit de Heem-
steedse middenstand zeker be-
danken, die mij altijd hebben ge-
steund.”
Bart Jonker

Ik ben een oude stad
met vele herinneringen

verhaal
van monumenten

bouwstenen vormen
constructie van mijn ziel

Deze pilaren
van geluk en verdriet

dragen een leven

Bart Jonker, ‘La città’ uit de
Italiaanse gedichten: 

‘Foglie della notte’

De stad

Zilveren jubileum gevierd in week van 22 mei
R.K. Basisschool De Ark houdt reünie op 6 juli
Heemstede - Op vrijdag 6 juli zet 
R.K. Basisschool de Ark uit Heem-
stede de deuren wagenwijd open 
voor de naar schatting meer dan 
700 leerlingen die in de school-
jaren tussen 1993 en 2010 naar 
het voortgezet onderwijs zijn ge-
gaan.
In mei 1993 – dus nu 25 jaar ge-
leden - werd de fusie tussen de 
toenmalige St. Jozefschool en de 
St. Antoniusschool officieel be-
klonken en werd de naam R.K. Ba-
sisschool De Ark wereldkundig 
gemaakt. 
Het zilveren feestjubileum wordt 
voor de huidige schoolbevolking 
met een aantal feestelijke activi-
teiten gevierd in de week van 22 
mei en zal eindigen met de tradi-
tionele ‘Arkdag’ op vrijdag 25 mei.

Alle oud-leerlingen die de school 
vanaf het schooljaar 1993-1994 
tot en met 2009-2010 verlaten 
hebben, worden uitgenodigd om 
op vrijdag 6 juli tussen 19.00 en 
21.30 uur de reünie bij te wonen.
Zij kunnen dan niet alleen oude 
herinneringen ophalen, anekdo-
tes uitwisselen, van elkaar horen 
hoe hun leven verder is verlopen, 
maar ook de geweldig mooie 
gedaanteverwisseling aanschou-
wen die het schoolgebouw intern 
heeft ondergaan. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal er weinig of niet 
gesproken worden over de on-
derwijskundige vernieuwing die 
er de laatste jaren heeft plaats-
gevonden en wat nu precies de 
Noordwijkse schoolmethode te-
weeg heeft gebracht.

Voor een aantal zal het ook pret-
tig zijn te weten dat ook  hun 
toenmalige leerkrachten en over-
blijfmoeders zijn uitgenodigd.

En … ook de ouders van deze 
leerlingen zijn welkom. Toen de 
eerste geruchten over een moge-
lijke reünie  de ronde deden, lie-
ten ouders weten dat ook zij heel 
graag nog eens het oude ver-
trouwde schoolgebouw zouden 
willen betreden.

Van iedereen die van plan is om 
te komen, wordt een bijdrage ge-
vraagd van €5.-. Deze kunt u vol-
doen op rekening NL21 RABO 
0329052195 t.n.v. L.J.M van Noort 
en dat graag met vermelding van 
het betreffende schooljaar. 

Heemstede - Letz Party.nl orga-
niseert op zaterdag 12 mei een 
bruisend disco & dance Classics 
dansfeest in het Het Oude Slot in 
Heemstede. Adres: Ringvaartlaan 
11, Heemstede. 
Tickets á €13,50 zijn te koop op 
www.letzparty.nl. Deurprijs: €16.
Info: www.LetzParty.nl.

EK kwalificatiewedstrijd Doven Elftal:
Rusland maatje te groot
Heemstede – Afgelopen zater-
dag speelde het Oranje Doven 
Elftal de EK kwalificatiewedstrijd 
tegen Rusland bij RCH.  Zoals van-
ouds was de sfeer bij RCH goed 
en gezellig. Het prachtige zonni-
ge weer en de enthousiaste toe-
schouwers die de wedstrijd flan-
keerden, konden het Doven Elf-
tal echter niet aan de overwin-
ning helpen. Rusland won de-
ze wedstrijd glansrijk met 6-0. In 
de eerste helft, werd door Oran-
je aanvankelijk verdedigend ge-
speeld, terwijl de Russische spe-
lers af en toe flink de aanval inzet-
ten. Dit leidde tot een 2-0 voor-
sprong. In de tweede helft nam 
het Oranjeteam meer het initia-
tief om aanvallend te spelen. Er 
werd zelfs door Nederland ge-
scoord, maar dit doelpunt werd 
afgekeurd omdat er een overtre-
ding had plaatsgevonden. Echter 

de Russen herpakten zich snel en 
zegevierden uiteindelijk met een 
6-0 eindstand. 
De KNDSB, de nationale sport-
bond die het sporten voor do-
ven en slechthorenden steunt en 
mogelijk maakt, ontvangt geen 
structurele subsidie en moet het 
hebben van giften en sponso-
ring, om deze interlands voor de-
ze jongens mogelijk te maken. In 
tegenstelling tot het Russische 
team, dat door de Russische staat 
financieel wordt bijgestaan. En 
dat is best opmerkelijk, aange-
zien sporten goed is en verbindt 
in de samenleving,  iets wat juist 
drempelverlagend werkt voor 
mensen die een beperking heb-
ben. Kijk voor meer informatie op 
www.kndsb.nl., als u deze spor-
ters financieel een warm hart wilt 
toedragen. 
Bart Jonker

Disco & Dance 
Classics

Column

Vakantiedagen
Als werknemer heeft u recht op vakantiedagen. De wetgever 
heeft bepaald dat de werknemer recht heeft op minimaal 4 
keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. In de 
arbeidsovereenkomst en cao kunnen aanvullende afspraken 
zijn gemaakt over vakantiedagen.

De werkgever kan de werknemer ook bovenwettelijke vakan-
tiedagen geven. Dit zijn extra vakantiedagen waar de werk-
nemer recht op heeft op basis van de individuele arbeids-
overeenkomst of cao. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken 
naar de leeftijd van de werknemer en het aantal dienstjaren. 
De werkgever is verplicht om de werknemer ieder jaar in de 
gelegenheid te stellen om vakantiedagen op te nemen. Ech-
ter kan de werkgever de aanvraag voor vakantiedagen ook 
weigeren. Dit kan de werkgever doen als er sprake is van ge-
wichtige redenen. Dit wil zeggen dat het opnemen van va-
kantiedagen leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoe-
ring.

Wanneer de wettelijke vakantiedagen niet worden opge-
maakt gedurende het jaar heeft u het recht deze dagen mee 
te nemen naar het jaar daarna. Deze dagen zijn in het vol-
gende jaar 6 maanden geldig. De dagen kunnen dus tot ui-
terlijk 1 juli worden gebruikt. Bovenwettelijke vakantiedagen 
kunnen 5 jaar lang worden meegenomen. 

Mocht u ziek worden tijdens uw vakantie, kunt u dit aange-
ven bij uw werkgever. De dagen dat u ziek bent zijn name-
lijk ziektedagen. Deze dagen tellen dus niet mee als vakan-
tiedagen. U kunt met uw werkgever vervolgens afspreken 

om de vakantie uren een ande-
re keer op te nemen.

Wettelijke vakantiedagen kun-
nen niet worden uitbetaald. De-
ze vakantiedagen zijn er echt 
voor om uit te rusten en te ge-
nieten van de vrije dagen. 

mw. E. Koopman (jurist)

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Annie MG op Soestdijk
Regio - Het is algemeen bekend 
dat Koningin Juliana van toneel-
spelen hield.
In haar huwelijk had zij samen 
met haar studievriendinnen nog 
steeds het toneelclubje uit haar 
studententijd. In de periode dat 
Greet Hofmans op Soestdijk de 
scepter zwaaide, werd er niet 
meer gespeeld. Na de Greet Hof-
mans affaire besloten de vrien-

dinnen in 1958 om Koningin
Juliana uit haar depressie te ha-
len. Zij gingen weer toneelspe-
len. Juliana gaf aan Annie M.G. 
Schmidt de opdracht om een 
nieuw toneelstuk te schrijven en 
dat werd ‘De vrouwen om Dr. De-
ninga’. Dit is het toneelstuk in de 
voorstelling ‘Annie M.G. op Soest-
dijk’. De voorstelling, die door let-
terlievende vereniging J.J. Cre-

mer wordt opgevoerd, krijgt door 
de bijdrage van de toneelschrij-
vers Janine Brogt en Ton Vorsten-
bosch naar een idee van Mette 
Bouhuijs nog een extra dimensie. 
Zij hebben het leven op Soestdijk 
toegevoegd aan het stuk van An-
nie M.G. Schmidt. De opvoering 
vindt plaats op 17, 18 en 19 mei, 
telkens om 20.15 uur 
in het Haarlemmerhout Theater, 
van Oldenbarneveltlaan 17, Haar-
lem. Kaartverkoop: www.jjcre-
mer.nl of 06-44776213, entree-
prijs: €15.

Podia Heemstede presenteert…

Nieuwe programmabrochure met 
prachtig cultureel aanbod

Heemstede – Het bestuur van de 
Stichting Podia Heemstede pre-
senteerde dinsdagochtend hun 
brochure waarin het programma 
van de Podia Heemstede in volle 
glorie te vinden is. Met uitgebrei-
de informatie en foto`s van de ca-
baret, klassieke muziek, jazz, to-
neeluitvoeringen in zowel thea-
ter De Luifel als in de Oude Kerk. 

Waarmee u thuis op de bank rus-
tig uw eigen cultureel program-
ma voor het komend seizoen vast 
kunt uitzoeken. Wethouder Chris-
ta Kuiper nam het eerste exem-
plaar graag in ontvangst en bla-
derde al snel door het program-
ma. Ook zij is benieuwd wat Po-
dia Heemstede zondagmiddag 
21 mei in de Luifel laat zien als 

Vlnr: Els Teske, Dorien van Beek, Erik Groot, wethouder Christa Kuiper en 
Fred Schriever

zij op de Open Dag voorproe�es 
laten zien van wat de program-
meurs Adriaan Bruin en Cathelij-
ne Noorland hebben samenge-
steld. Bestuurslid Dorien van Beek 
heeft nog een tip voor het pu-
bliek: Tweede Pinksterdag om 14 
uur naar de Luifel om vast van die 
voorproe�es te genieten. Geef u 
op als Vriend van Podia Heemste-
de, wel zo slim, want afgelopen 
seizoen waren veel voorstellin-
gen al snel uitverkocht en bij de 
kassa kunt u zich opgeven. In het 
voorproefje kunt u verwachten 
het cabarettalent Martijn Kard-
ol en de harpiste van het Prinses 
Christina Concours, Sanne Bakker

Uit de brochure 
We streepten een paar bijzonde-
re voorstellingen voor u aan in de 
Luifel Traditiegetrouw opent op 7 
september Heemstedenaar Erik 
van Muiswinkel met ‘ De Oplos-
sing’ waarin hij afwisselend vader 
is maar ook kleuter, puber, ouwe 
lul, alfaman, betadromer, meester 
en.leerling. Thomas Acda  heeft 
met zijn ‘Motel’  zijn eerste solo-
voorstelling.op 20 oktober. Lenet-
te van Dongen heeft haar Try-out 

met de ‘Paradijskleier” op 30 no-
vember en op 15 december spe-
len Spinvis en Saartje van Camp 
‘Spinvis In Werkelijkheid’. Soms 
verstild, soms keihard, juist voor 
jonge mensen.  
In de Oude Kerk met die prachti-
ge akoestiek luister je op 23 sep-
tember naar Cathelijne Noor-
land en Friends, ja de program-
meur van Podia Heemstede is be-
gaafd pianiste en zorgt voor een 
heel persoonlijke avond. Jong ta-
lent van het Prinses Chistina Con-
cours presenteert zich met jeug-
dige overmoed of is het verle-
genheid als winnaars. Op 4 no-
vember voor u de kans het begin 
van een carrière mee te maken.  
Het Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet gaat graag op eigenzin-
nige wijze muzikale uitdagingen 
aan. Nu met de ‘West Side Story 
op 24 november. Dat moet klin-
ken in de Oude Kerk.
Ton van den Brink 
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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.

  Blezing Boris van der Ham over 
humanistische visies op onder-
wijs en opvoeding op Coorn-
hert Lyceum Haarlem. 15u.  Ly-
ceumlaan 1. 

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.

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11. Deelname: 
€5. Ditmaal: pennenbak be-
schilderen/beplakken. 13.30-
15u. Aanmelden: 5483828.

  Film ‘Victoria & Abdul’ bij WIJ 
Heemstede, 20u. Entree: €7. 
Reserveren: www.wijheemste-
de.nl of  (023)5483828. 

  Lezing over Dirck Volckerts-
zoon Coornhert bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. 10.30u. Toegang 
vrij, reserveren gewenst: 023-
5282472. www.boekhandel-
blokker.nl 

23 mei
  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.

  Straatspeelavond Jan Miense 
Molenaerplein Heemstede. va 
18.30u. Straat afgesloten voor 
verkeer va 17u. Spelmaterialen 
door WIJ Heemstede meege-
bracht. Gratis deelname. Duur: 
tot 20.30u.

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.

10 t/m 12 mei
  Toneelvoorstelling ‘de Dochter 
van de Boevenkoning’, 19.30u. 
Haarlemmer Hout theater, V 
Oldenbarneveltlaan 17 Haar-
lem. Zondag 13 mei: 14.30u.
Kaarten: www.eglentier.nl.

17 (en 24 + 31 mei)
  Open inloop bridgeclub Kla-
verTop, Cruquiusweg, Heem-
stede. 12.30-12.45u. Bridgen 
start om 13u. Toegang: 2,50.

17 t/m 19 mei
  Voorstelling ‘Annie MG op 
Soestdijk door letterlievende 
vereniging J.J. Cremer, Haar-

▲

lemmerhout Theater, v Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
Kaarten (15,-) : www.jjcremer.nl 
of 06-44776213.

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.

  Superpicknick WIJ Heemstede/ 
Plexat in Speelbos Meermond, 
Cruquiusweg, ingang ach-
ter gemeentewerf. 14.45-16u. 
Neem zelf je picknick(met 
kleedje) mee. Voor spellen / 
spel wordt gezorgd.

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

  Nationale Molendag met ope-
ning Molentje Groenendaal, 
kruising Molenlaan en Herfst-
laan. 10-17u. O.a. uitleg wer-
king molen en luisteren naar 
muziek van Rob Hinse.

13 mei 
  Peuter & Kleuterpret WIJ 
Heemstede, Herenweg 96. En-
tree: €6. Ouders/ begeleiders 
gratis toegang. 11-12.30u.Op-
gave: plexat@wijheemstede.
nl of 5483828. Geen pinmoge-
lijkheid.

  Nationale Molendag met ope-
ning Molentje Groenendaal, 
kruising Molenlaan en Herfst-
laan. 10-17u. O.a. uitleg wer-
king molen en luisteren naar 
muziek van Rob Hinse.

3 juni 
  Moestuinmarkt bij Volkstuin-
vereniging Groenendaal, Man-
padslaan 6A Heemstede. Met 
planten, stekken, delicatessen 
en meer. Vrij entree, van 11-
16u. 

21 mei 
  Resultaat kinderworkshops 
‘Het is nog niet af’ van oa kun-
stenaar Vera Bruggeman in 
Pinksterkerk, Camplaan. Ter af-
sluiting van de expositie ‘Het 
feest van de Geest’. 

 

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.

Verrijk uw bridgekennis
Heemstede - IMP staat voor In-
spanning Met Plezier en deze 
bridgeclub bridget dan ook met 
plezier, en heeft het thuishonk in 
Heemstede in het clubgebouw 
van HBC. Op de maandag 14 en 
28 mei kunnen bridgers zich bij-
spijkeren. Dan komt de zeer er-
varen bridgedocent Ron Jedema 
om uw bridgevaardigheden te 
verrijken! U kunt als beginnend of 
meer ervaren bridger bij Bridge-
club IMP uw afspeeltechniek ver-
beteren. De avonden bestaan 
uit een deel theorie en een deel 
toegepaste praktijk. Aanvang 
is 19.30 uur, in het clubgebouw 
van HBC aan de Cruquiusweg 39 
te Heemstede (ruime parkeerge-

legenheid). Kosten bedragen  €2 
per persoon. Wilt u zich opgeven? 
Dan kan bij Loes Jedema, 023-
5331932 of loes@jedema.nl
Ook heeft de gezellige en bij de 
bridgebond aangesloten club 
nog ruimte voor nieuwe leden. 
Proefspelen of lid worden? Neem 
ook hiervoor contact op met 
Loes.

Geschiedenis
Bridgeclub IMP is op 14 juli 2000 
opgericht door leden van andere 
bridgeclubs die van mening wa-
ren dat op hun oude club het spe-
len in competitie niet voldoende 
serieus werd genomen. IMP heeft 
twee hoofddoelstellingen: Brid-

Op de foto een impressie van een speelavond met gezelligheid.

Heemstede - Tijdens haar exposi-
tie in de Pinksterkerk organiseert 
kunstenaar Vera Bruggeman sa-

men met Willemien Spook en 
Gerard Beentjes workshops voor 
kinderen van de Nicolaas Beets- 
en Beatrixschool met als thema 
‘Het is nog niet af’ .

De gemaakte konterfi jtsels (“zo’n 
leuk woord”, aldus Bruggeman) 
van de kinderen en een kleine 
documentatie van het proces tij-
dens de workshops worden ten-
toongesteld op tweede pinkster-
dag maandag 21 mei in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan, tijdens 
de afsluiting van de expositie van 
‘Het feest van de Geest’.

Workshops voor kinderen 
met Vera Bruggeman

Kwaliteitsverf tegen bodem-
prijzen bij Verfpoint.nl

Regio - Verfpoint in Heemskerk 
levert diverse soorten betaalba-
re kwaliteitsverf voor iedere schil-
dersklus. Topmerken verf zoals 
Sikkens, Relius, Herfst & Helder, 
Trimetal en Sigma zijn allemaal 
te vinden in het assortiment van 
Verfpoint. 
Oorspronkelijk is Verfpoint ge-
start als webwinkel, in 2015 is 
daar een groothandel bijgeko-
men 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 diverse 
branches. Daarnaast is recent de 
werkschoenen-collectie van Red-
brick en Grisport uitgebreid. 
Uiteraard zijn bij Verfpoint ook 
alle materialen voor schilder-
werk verkrijgbaar. Schuurmachi-
nes, kwasten, steigers, ladders en 
trappen en diverse gereedschap-
pen. 

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 
6.30 tot 17.00, zaterdag van 9.00 
tot 13.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.verfpoint.nl.

SANZ
Lezers kunnen gaan genieten 
van 6 gangen, onder de 25 euro
Heemstede  - In de gehele maand mei kunt u nog gebruik 
maken van het 6-gangen lezersmenu bij Brasserie Sanz, voor 
23,95 euro. U blijft onder de 25 euro om een avond lang te ge-
nieten van heerlijke gerechten en verrassende ingrediënten. 

Let op: Alleen geldig voor diner op maandag t/m donderdag. 
Dus ook niet geldig op feestdagen en in combinatie met ande-
re aanbiedingen.
Maar… er blijven nog voldoende avonden open waarop u mis-
schien denkt: “Hè, helemaal geen zin om te koken. En wel zin 
om gezellig uit eten te gaan in een gezellig restaurant met
fi jne spijzen.”
 
Vermeld bij de reservering dat u voor het lezersmenu komt. 
Reserveren kan uitsluitend telefonisch via 023-5291892. 

Moederdag zondag 13 mei
Op Moederdag is Sanz geopend voor de lunch vanaf 12.00 uur 
en voor het diner vanaf 17.30 uur. Het speciale 6 gangen moe-
derdagmenu kost 29,95 euro per persoon. Reserveer tijdig en 
uitsluitend telefonisch.

Brasserie Sanz vind je in de Jan van Goyenstraat 31, Heemste-
de. Kijk ook op: www.sanz.nl

gen voor je plezier én spelen om 
te winnen, en dan geheel volgens 
de regels. Bovenstaande houdt in 
dat voor mensen die alleen naar 
de club gaan om een avondje ‘on-
der de pannen’ te zijn, deze club 
niet interessant is. Of je nu goed 
speelt of een beginner bent; het 
streven moet zijn om bridge zo 
goed mogelijk te gaan spelen en 
een zo breed mogelijke interes-
se te hebben in de diverse wed-
strijdvormen.
Op de club wordt deze instelling 
gestimuleerd door bijvoorbeeld 
bepaalde thema’s uit te lichten, 

bijscholingscursussen te orga-
niseren, diverse competitievor-
men (paren, butler en viertallen) 
te spelen en paren c.q. viertallen 
in te schrijven in de competities 
van het district Kennemerland. 
IMP is aangesloten bij de Neder-
landse Bridgebond en speelt ook 
volgens de regels van de bond.
Er zijn voldoende gekwalifi ceerde 
clubleiders A en –B. Op de maan-
dagavonden wordt gespeeld, van 
19.30 tot 23.00 uur.
Het seizoen loopt van de eerste 
maandag in september tot en 
met de laatste maandag van mei.

Herinneringen aan een bewogen jaar
Het was 1968 - 50 jaar 
geleden…

Heemstede - Dinsdag 15 mei 
geeft Roel Janssen een lezing 
over zijn boek ‘1968’, om 20.00 
uur bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
 
De kranten staan er vol van:  Het 
jaar 1968 behoort tot de ico-
nische jaren van de twintigste 
eeuw. Het is een kanteljaar, waar-
in alles mogelijk lijkt. 1968 is het 
jaar van de Meirevolutie in Pa-
rijs, de Praagse Lente, het verzet 
tegen de oorlog in Vietnam, het 
bloedbad van My Lai, de moor-
den op Martin Luther King en 
Robert Kennedy, de Yippies bij 
de Democratische conventie in 
Chicago, de zwarte handschoe-
nen bij de Olympische Spelen in 
Mexico en Amsterdam als ‘ma-
gies centrum’.

In dit enerverende, kleurrijke 
boek neemt Roel Janssen, die in 
mei 1968 naar Parijs trok om ge-
tuige te zijn van de studenten-
revolte, de lezer mee op een we-
reldreis door het revolutiejaar. 
Het is een gedreven journalis-
tiek verslag dat de gebeurtenis-
sen van vijftig jaar geleden in per-
spectief plaatst en de herinnerin-
gen aan dat veelbewogen jaar le-
vend houdt. ‘You Say You Want a 
Revolution’, een verwijzing naar 
de hit van The Beatles in 1968, 
onderscheidt zich door een span-
nende verteltrant vol smakelijke 
details en oog voor de zelfover-
schatting van de generatie van 
’68.
Alle belangstellenden die dit jaar 
50 zijn geworden of het dit jaar 
nog worden, mogen gratis naar 
binnen!
Anderen betalen €5 toegang. Re-
serveren gewenst: 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl
 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.

Aanstaand weekend Nationale Molendag
240 jaar oude molen 
Groenendaal nog altijd in functie
Heemstede - Op zaterdag 12 en 
zondag 13 mei zijn in heel Neder-
land vele molens geopend voor 
het publiek. De Nationale Mo-
lendag is een jaarlijks terugke-
rend evenement. Ook dit jaar zal 
het bijna 240 jaar oude molen-
tje van Groenendaal in Heem-
stede op beide dagen toegan-
kelijk zijn om belangstellenden 
te ontvangen. Hoewel het maar 
een klein exemplaar is, in verge-
lijking met andere molens, heeft 
het toch een echte functie. Het 
molentje pompt met een vijzel 
water uit de Van Merlenvaart en 
vult en ververst daarmee de vij-
vers in wandelbos Groenendaal. 
Aankomend weekend zorgt Rob 
Hinse regelmatig voor muziek. 
Wil je zelf ook van je laten horen, 
neem dan je instrument mee en 
neem plaats op de stelling van 
het molentje. Er zijn twee beper-
kingen: Het instrument mag niet 
versterkt zijn (akoestisch) en het 
moet een smal stijl trapje opge-
dragen kunnen worden.  Vanaf de 
stelling kan gekeken worden naar 
de broedende ooievaars. Voor 
kinderen zijn er leuke spelletjes.
Natuurlijk kun je het molentje in 

werking bekijken en uitleg krij-
gen van de molenaars.
Het molentje is beide dagen 
open van 10.00 tot 17.00 uur. Het 
molentje staat aan het kruispunt 
van de Molenlaan, Herfstlaan en 
de Vrijheidsdreef.
Het molentje van Groenendaal 
wordt beheerd door de Stichting 
Molens Zuid-Kennemerland. Ook 
de andere molens van onze stich-
ting zijn dit Molenweekend ge-
opend. 
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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

Volg ons via Twitter 
en Facebook

Afscheidsreceptie wethouder 
Christa Kuiper donderdag 24 mei
Na een periode van 12 jaar stopt Christa 
Kuiper als wethouder in Heemstede. 
Inwoners en belangstellenden die haar 
gedag willen zeggen, zijn van harte 
welkom op haar afscheidsreceptie. Deze 
is op donderdag 24 mei 2018 vanaf 
16.30 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis.

Christa Kuiper werd in 2006 wethouder 
voor het CDA. In haar eerste en tweede 
termijn had zij onder andere de portefeuilles 
Financiën, Verkeer en Openbare ruimte. Zij 
heeft haar taken binnen deze portefeuilles 
voortvarend uitgevoerd. De grootschalige 
herinrichting van de Binnenweg kwam 
onder haar verantwoordelijkheid tot stand. 

In de collegeperiode 2014 - 2018 heeft 
Christa zich met hart en ziel ingezet voor het 
sociaal domein en alle nieuwe taken die de 
gemeente kreeg met de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet.

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis
Op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag) is het 
gemeentehuis gesloten. 
Op vrijdag 11 mei zijn wij 
gewoon geopend. Kijk op 
www.heemstede.nl/contact

Maak het inbrekers niet makkelijk!
In Heemstede zijn in de afgelopen weken 
meerdere auto- en woninginbraken geweest. 
Aanleiding genoeg voor de politie om u te 
informeren hoe u de kans op inbraken kunt 
verkleinen.

Voor uw auto geldt:
- Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo 

hebben anderen zicht op uw auto 
- Verwijder altijd de afdruk van de zuignap 

(navigatiesysteem) van de voorruit
- Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg 

daar dus niets op
- Sluit de auto altijd af
- Laat nooit kostbaarheden of tassen in de 

auto achter
- Laat zien dat u niets waardevols verbergt. 

Zet het dashboardkastje open
- Heeft u een stationcar, dek een lege 

laadruimte dan niet af
- Registreer waardevolle bezittingen

Wat kunt u doen bij uw woning?
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk 

(Politiekeurmerk Veilig Wonen®) 
- Beveilig ramen en deuren op begane grond 

en gemakkelijk bereikbare ramen en deuren 
aan balkons, terrassen en platte daken 

- Doe ramen en deuren op slot én de 
voordeur op het nachtslot als u weggaat 

- Zet geen opklimmateriaal (ladders, 
afvalcontainers en dergelijke) binnen 
handbereik

Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd 
bij de politie. Dit kan via het algemene 
telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed via 
112. Ook kunt u geheel anoniem een melding 
maken bij de onafhankelijke stichting Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Doe 
altijd aangifte van inbraak!
Kijk voor meer tips op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips

Besluiten gemeenteraad 
26 april 2018
De gemeenteraad heeft unaniem vastgesteld:
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw 
polikliniek SEIN - Meer en Bosch

- Voorziening Wegen
- Voorziening onderhoud bruggen en 

beschoeiingen
- Benoeming mevrouw A.M.C.E. Stam tot 

voorzitter commissie Samenleving in mei 
2018

- Lijst van ingekomen stukken 
raadsvergadering 26 april 2018

Op www.gemeenteraad.heemstede.nl 
vindt u de stukken waarover de raad heeft 
besloten. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda raadscommissie 
Samenleving 
15 mei 2018
- Vaststelling agenda commissie 
 Samenleving 15 mei 2018
- Spreekrecht burgers
- Rapportage Sociaal Domein 2017 
 (Q1 t/m Q4) (C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 
Locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1
  Heemstede
Datum: 15 mei 2018
Start: 20.00 uur

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Edith van der Hoek, via (023) 548 57 17 of per 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

In mei vervallen de vergaderingen van de 
commissies Ruimte en Middelen.

Handhavingsacties
Verwijderde reclame-aanhanger 
Eikenlaan
In onze publicatie van 19 april 2018 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze reclame aanhanger, merk 

onbekend, met een platte linker band, ter 
hoogte van garageboxen Eikenlaan 

Bovengenoemde aanhanger is op 3 mei 2018 
in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken na 
verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich 
melden bij bureau Handhaving en zijn voertuig 

ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Verwijdering vaartuig Ringvaartlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte open polyester boot met de naam 

Burchwood, gelegen op de walkant einde 
Ringvaartlaan tegen de Ringvaart.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 4:13 lid 1 a., van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 

krijgt de eigenaar van dit vaartuig tot en met 
23 mei 2018 de gelegenheid zijn vaartuig 
te verwijderen. Als het betreffende vaartuig 
binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?
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



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 52, realisatie terras, 

wabonummer 282920, ontvangen 24 april 
2018

- Blekersvaartweg 18, het verbouwen 
van de Bleekergalerie, het realiseren van 
2 woningen, wabonummer 281756, 
ontvangen 23 april 2018

- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok, 
wabonummer 280528, ontvangen 19 april 
2018

- Johan Wagenaarlaan 56, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 282511, ontvangen 25 april 
2018

- Landzichtlaan 9, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 281409, 
ontvangen 23 april 2018

- Raadhuisstraat 71, het vernieuwen van 
kozijnen, wabonummer 281362, ontvangen 
23 april 2018

- Rembrandtlaan 30, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 282335, ontvangen 

 24 april 2018

- Troelstralaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 281486, ontvangen 23 april 
2018

- Voorweg 4, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 283022, 
ontvangen 25 april 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 200, het uitbreiden van 

een woonhuis op de 1e verdieping, 
wabonummer 276084, verzonden 3 mei 
2018

- Camplaan 30, het plaatsen van een klassieke 
inrijpoort/sierpoort op de oprit aan de 
voorzijde/straatkant, wabonummer 277806, 
verzonden 3 mei 2018

- Huizingalaan 24, het verhogen van de nok, 
optrekken voorgevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 278378, verzonden 3 mei 
2018

- Laan van Alverna, het kappen van 
 15 populieren, wabonummer 255896, 

verzonden 3 mei 2018
- Raadhuisstraat 71, het plaatsen van nieuwe 

kozijnen, wabonummer 281362, verzonden 
3 mei 2018

- Voorweg 4, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 283022, 
verzonden 3 mei 2018

- Herenweg 21A, het plaatsen van twee 
bergingen op het voorerf, wabonummer 
279348, verzonden 3 mei 2018

- Jan Steenlaan 20, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 277321, 
verzonden 3 mei 2018

- Weiland Vrijheidsdreef, het plaatsen van 
een insectenhotel, wabonummer 272461, 
verzonden 3 mei 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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok, 

wabonummer 280528, ontvangen 19 april 
2018,

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Esdoornlaan 11, het verhogen van de nok, 

wabonummer 280528, ontvangen 19 april 
2018

- Strawinskylaan 7, het wijzigen van de gevel 
op de 1e etage, wabonummer 273797, 
ontvangen 30 maart 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Gratis theatervoorstellingen 
voor baby’s en kinderen
Regio - Van 19 mei t/m 5 ju-
ni reizen twee gratis te bezoe-
ken jeugdvoorstellingen door 
Schalkwijk in Haarlem: Aad Pi-
raatje door Ton Meijer voor 2- 
tot 10-jarigen en BB door Col-
lectief Wonderland voor baby’s 
t/m 18 maanden. De speelloca-
ties zijn een aantal buurtcen-
tra in Schalkwijk, het winkelcen-
trum Schalkwijk en de Biblio-
theek Schalkwijk. De voorstellin-
gen worden georganiseerd in het 
kader van Schalkwijk Safari, een 
initiatief van St. Festivals Haarlem 
ism Cie Petit. Partners van het 
project zijn Stichting Dock, Het 
Open Huis, de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland en Winkelcen-
trum Schalkwijk. De voorstellin-
gen kunnen zonder aanmelding 

vooraf bezocht worden, behal-
ve in de Bibliotheek Schalkwijk, 
graag reserveren via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl
Theater duizendpoot Ton Meijer 
vertelt, zingt en speelt het ver-
haal van Aadje Piraatje, naar het 
boek van Marjet Huiberts en Sieb 
Posthuma. Ga je mee aan boord 
samen met de andere piraten en 
beleef hoe Aadje zijn verjaardag 
viert en zijn tand laat trekken. Ge-
lukkig krijgt Aadje hulp van Jan- 
zonder-hand, Joop-houten-poot 
en alle andere stoere piraten. 
Maar zijn ze wel zo stoer als ze lij-
ken? Speel tot slot zelf een piraat 
aan boord van een schip in de 
gouden eeuw! Aad Piraatje kun 
je gaan zien op de volgende data:
za 19 mei, 13.30 uur, winkelcen-

trum Schalkwijk (bij pand vm. 
V&D) met zangeres Marije van 
Stralen
wo 23 mei, 14.00 uur, Bibliotheek 
Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, 
Haarlem
wo 23 mei, 16.00 uur, Het Open 
Huis, Professor Boumanstraat 1, 
Haarlem
wo 30 mei, 15.00 uur, Wijkcen-
trum De Zuidparker, Bijvoetstraat 
5, Haarlem
wo 30 mei, 16.30 uur, op het gras-
veld bij Spijkerboorpad Haarlem
 
BB, dans en muziek
BB is een bijzondere ervaring met 
dans en muziek voor de aller-

kleinsten en (groot)ouders. In een 
magisch spel bewegen de dan-
sers en omringen de muzikanten 
de baby’s met zachte klanken. Sa-
men improviseren ze op de be-
wegingen en geluiden van het 
piepjonge publiek en ontstaat er 
een ontroerende dialoog tussen 
artiesten, baby’s en volwassenen.

Speeldata: 
wo 23 mei, 10.00 uur, Wijkcen-
trum Vinci 73, Leonardo Davinci-
plein 73, Haarlem
do 24 mei, 10.00 uur, De Kleine 
Globe, Semmelweisstraat 5, Haar-
lem
di 29 mei, 10.00 uur, Speeltuin De 
Papegaai, Anna Kaulbachstraat 
14a, Haarlem
di 5 juni, 10.00 uur, Wijkcentrum 
De Wereld, Laan van Berlijn 1, 
Haarlem
 
BB is bijzondere ervaring voor de 
allerkleinsten, muziek en dans. 
Foto: Saris&denEngelsman.

Kunstenaarsbezoek uit Groningen
Nieuwe expositie in 
provinciehuis: Northerners
Regio - De nieuwe Dreefexposi-
tie NORTHERNERS! belicht actu-
ele kunst van Groningse kunste-
naars: Rosa Everts, Mieke Fokkin-
ga, Thijs Jansen, Annegret Kellner, 

Jimi Klein Brunink, Harry Markus-
se, Berndnaut Smilde en Aimée 
Terburg. Vanaf 18 mei te zien in 
het provinciehuis in Haarlem.
De kunstenaars laten in hun schil-

derijen, tekeningen, grafiek, fo-
to’s en sculpturen hun visie op 
de werkelijkheid zien. Speels, of 
juist heel serieus. De expositie is 
de tweede aflevering van de vo-
rig jaar gestarte serie ‘Provincie 
op bezoek’. Afgelopen jaar was 
werk van Limburgse kunstenaars 
te zien. Dit jaar is gekozen voor de 
provincie Groningen.
Vrijdag 18 mei 17.00 uur is de 
opening. Kunstliefhebbers zijn 
van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Hierna is de ex-
positie op werkdagen te bezichti-
gen van 9.00 uur tot 17.00 uur in 
het provinciehuis Paviljoen Wel-
gelegen, Dreef 3, Haarlem. De ex-
positie duurt tot en met 6 juli, de 
toegang is gratis.
 
Dreefexposities
In de reeks ‘Dreefexposities’ wordt 
onder andere aandacht besteed 
aan werk van Noord-Hollandse 
kunstenaars en de kunstcollec-
tie van de provincie Noord-Hol-
land. Bovendien is er jaarlijks een 
expositie te zien in het kader van 
de nieuwe serie ‘Provincie op be-
zoek’. In het provinciehuis is ook 
doorlopend een expositie te zien 
over de geschiedenis van het ge-
bouw.

Heemstede – De laatste kinder-
disco van dit seizoen is op vrijdag 
11 mei. Het belooft een superleu-
ke kinderdisco te worden in Plexat 
bij WIJ Heemstede. De Tropische 
kinderdisco is van 19.00 tot 21.00 
uur en kost 3 euro en dat is inclu-
sief 2x drinken en een snoepje. 
Verkleed komen mag. Herenweg 
96, Heemstede.

Tropische 
kinderdisco

Heemstede - Woensdag 16 mei 
kunnen kinderen op de Knut-
selclub een pennenbakje en be-
plakken. Je mag ook je naam er 
op zetten. Heel leuk voor op je 
bureau. De club is van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: €5. Meld je aan via 
5483828.

Mooie 
pennenbak op 

je bureau

‘Kosmisch vuur van de geest’
Regio - “Wie herkent het niet, dat 
ondanks alle drukte en verande-
ringen in het ons omringende le-
ven, er in ons een stem is die ons 
herinnert aan een andere werke-
lijkheid? 
Dit is de stem van onze ziel! De 
ziel die terugverlangt naar haar 
oorsprong, de boom des levens, 
maar nu bepaald wordt door ons 
leven in de tijdelijkheid van het 
hier en nu. Dit proces van be-
wustwording en de wijze waar-
op de uittocht van de ziel door 

de vergeestelijking van de mate-
rie zijn beslag krijgt, staat schit-
terend beschreven in het evan-
gelie, cumulerend in de uitstor-
ting van het kosmisch vuur van 
de geest met Pinksteren. Tijdens 
deze eerste lezing over Pinkste-
ren op 15 mei, gaan we dieper in 
op wat ons aandeel kan zijn in de 
voorbereiding van dit proces van 
geest-zielenwording”, aldus Lec-
torium Rosicrucianum. Zakstraat 
8 Haarlem. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis.

Brief broeder Jozef:
“Ik weet wat voor 
spelletje ik gespeeld heb”
Heemstede - In het artikel dat de 
Heemsteder twee weken geleden 
publiceerde over het noodlot dat 
verzetsstrijder broeder Jozef trof,
is een fout opgetreden.
Het gaat om de laatste brief die 
de Heemsteedse broeder in ge-
vangenschap schreef aan zijn fa-
milie. Broeder
Jozef is door de Duitse bezetter 
vastgenomen vanwege het in be-
zit hebben en gebruiken van ra-
diozendapparatuur.
In die dagen rustte daar de 
doodsstraf op. In de brief zegt Jo-
zef de volle verantwoording te 
dragen voor zijn verzetsdaad.
Ook schrijft hij: “Ik weet wat voor 

spelletje ik gespeeld heb.” Het 
is duidelijk dat hij zijn (nood)lot 
aanvaard heeft. In de brieftekst 
die op de voorpagina stond ech-
ter, is het woord ’niet’ toege-
voegd.
Zodoende ontstond de regel “Ik 
weet niet wat voor spelletje ik ge-
speeld heb.” Dat is niet de juiste 
weergave van de geschiedenis.
Uitgeverij Orlando, die onlangs 
het boek ‘Een familie in het verzet’ 
presenteerde, waarin ook opge-
nomen de brief van broeder Jo-
zef, wees ons op deze onjuistheid.

Redactie de Heemsteder
(Joke van der  Zee) 

Heemstede - Bridgeclub Klaver-
Top houdt een drietal bridgemid-
dagen voor eigen leden en voor 
liefhebbers, op donderdagen 17, 
24 en 31 mei.

Open inloop bridge KlaverTop
Inloop: 12.30 tot 12.45 uur, het 
bridgen begint om 13.00  uur. Lo-
catie: clubhuis HBC, Cruquiusweg 
in Heemstede.
Toegang: 2,50 euro.




