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Tummers Passionelle verwent blijde
prijswinnaars van Valentijnsgedichten

De OLVH-Voedselbankcommissie zorgt ervoor dat alle goederen bij de Voedselbank terecht komen en eerlijk verdeeld worden onder
degenen die een beroep
op deze instelling moeten
doen. Dit betreft ook gezinnen in Heemstede en Bennebroek. De actie roept alle inwoners van Heemstede hieraan mee te doen. De
OLVH kerk hoopt dat u zich
allemaal tot deze vastenactie aangetrokken voelt en
van harte en gul geeft. Een
mooie manier om de medemens te helpen.

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
Chinees Restaurant

Heemstede - Bij de dagbesteding voor ouderen op Plein1 houden ze wel van afwisseling. Vast
rustpunt is de lunch, maar daarvoor en daarna zijn er veel activiteiten. Zoals het bespreken van
schilderijen met een begeleidster
van Kennemerhart die met gericht vragen tot verrassende ontdekkingen komt bij de deelnemers. Of de Heemsteder die een
middagje komt vertellen hoe je
een krant maakt. Afgelopen week
hebben de deelnemers in het
Ontmoetingscentrum Pleinhart

een aantal woorden opgeschreven die ze spontaan opgaven
over Valentijn. Met die woorden
is mevrouw Krabbendam, 94 jaar
en nog op zichzelf wonend, aan
de gang gegaan en daar kwam
het gedicht ‘Hartverwarmend’ uit
voort.

band geplakt, iemand naar de
tandarts gebracht of haar ook
leuk gevonden. Ze is gelukkig
getrouwd en zit bij Tummers gezellig aan de koffie met heerlijk
gebak en kind op schoot. Met
mevrouw Krabbendam, Jacinta
Schepers als vrijwilliger en Kennemerhart die als prijs hartbonbons van Ritchie van Tummers
overhandigd krijgen. Bij het gedicht ‘Liefdesgeheimen’ van Wendy was Valentijn even stil.

Wendy van der Aar heeft haar
eigen liefdesgeheimen, ze heeft
ergens weleens iemand leuk gevonden in het geheim. Misschien
heeft haar man ook iets aardig
gedaan voor een ander, een fiets- Ton van den Brink

Hartverwarmend
Een vrolijk hart op Pleinhart
voor ons is dat een nieuwe start
Wij zijn misschien grijs en senior
maar lang niet saai of zielig hoor!
Door elkaar liefde en kracht te geven
hebben wij hier een heel goed leven.
Lief en leed delen we met elkaar
en staan door ervaring geleerd voor elkaar klaar.
We vergaren graag kennis het hele jaar rond
en ook cultuur en bewegen houden ons gezond.
De krant laat ons het nieuws beleven
en ook wat in de Heemsteder is beschreven.
Plein1, wat doen we er veel
is werkelijk multifunctioneel.
Kom eens langs en proef een keer
van een hartverwarmende sfeer!
Ontmoetingsgroep Pleinhart

Hierbij nog eenmaal de winnende
gedichten.

Little Blue Wedding Event
MAANDAG 16 MAART 2020 | 19.00-21.30 UUR
LANDGOED GROENENDAAL
Lees er alles over op pagina 4!

gemeente wordt gewaardeerd
met een 7,4. De balie wordt zelfs
beloond met een 8,5. Ook de inspanning die wordt geleverd aan
de leefomgeving geeft een 7,8 als
uitkomst. Alleen de inwoners die
hier 10 tot 15 jaar of langer wonen geven niet meer dan een 6,8.
Een aantal van 80% van de inwoners geeft aan wel iets vrijwillig te
willen doen in hun eigen buurt.
Inwoners voelen zich veilig in
Heemstede, afgezien van het verkeer waar 45% soms gevaarlijke
situaties meemaakt.
Ook het bestuur krijgt een pluim
met 47% van de ondervraagden.
In vergelijkbare gemeenten is dat
maar 30%. Het betrekken van de
inwoners bij plannen en activiteiten geeft een lagere score met
33% dat tevreden is: 37% vindt
dat de gemeente luistert naar
haar inwoners. Ongeveer 23% is
van mening dat er te weinig naar

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur
www.mandarin-heemstede.nl

Varkenshaasmedaillons
500 gram

7,95

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Liefdesgeheimen
Ik zou je wel willen zoenen
wanneer dit kon en mocht
ik zou je wel willen strelen
wanneer ik je stiekem
bezocht
en wanneer het dan kon
je eeuwig beminnen
deze liefde valt, buiten ieder
kader en elk boekje
enkel geschreven in deze
zinnen.
Wendy van der Aar,
Haarlem

Inwoners Heemstede tevreden
met hun leven en gemeente
Heemstede - In een recent onderzoek geven onze bewoners
aan dat zij zich goed voelen bij
het wonen in Heemstede. Voor
hun eigen leven geven zij een hoge 8,1. Ten opzichte van ongeveer
vergelijkbare gemeenten scoort
Heemstede op alle onderdelen
hoger. De dienstverlening in de

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

De meest betrokken makelaars
van Zuid-Kennemerland

TROTS VAN DE KLEURSLAGER

Uiteraard moeten het bruikbare en houdbare producten zijn. Nadrukkelijk ook
‘non-food-producten’ zoals
zeep, wasmiddel, vuilniszakken of aluminiumfolie. Eigenlijk alles wat er in een supermarkt te koop is. Echter
geen kleding of speelgoed.
Denk ook aan de ‘Twee halen, een betalen-acties’.

MET SPOED GEVRAAGD:

- Omgeving Haemstedeplein
- Omgeving Bankastraat/Leeghwaterlaan

Vastenactie
OLVH kerk voor
Voedselbank
Heemstede - De Onze Lieve
Vrouw Hemelvaartkerk aan
het Valkenburgerplein wil
tijdens de komende 40-dagen tijd de Voedselbank
Haarlem e.o. wederom met
goederen gaan ondersteunen. Deze vastenactie start
op Aswoensdag (26 februari)
en loopt tot en met Tweede
Paasdag (13 april). Achterin
de kerk worden kratten neergezet waarin u uw bijdrage
kunt doen. Dit kan echter alleen als de kerk geopend is.
Tijdens de genoemde periode kunt u uw donatie echter ook op woensdagen van
9-12 uur afgeven bij het
secretariaat in de naastgelegen pastorie, op Valkenburgerplein 20.

de Heemsteder
BEZORGER/STER

ze wordt geluisterd. Van de basisschoolleerlingen krijgt 30%
HAVO/VWO-advies. De eenzaamheid blijkt een minder probleem
te zijn dan vaak wordt gedacht:
1% voelt zich altijd eenzaam en
13% voelt de eenzaamheid soms.
Dat is nog altijd een flinke groep
van circa 1.000 Heemstedenaren
die zich regelmatig eenzaam voelen.
De vergelijking met andere gemeenten gaat voor alle cijfers niet
een op een op. Fijn dat Heemstede het beter doet dan andere gemeenten, maar dat neemt
niet weg dat er op alle terreinen
nog vooruitgang kan worden geboekt. Het college is vastberaden
de tevredenheid nog verder op te
voeren. Veel andere cijfers zijn terug te lezen op:
www.waarstaatjegemeente.nl.
Eric van Westerloo

Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Op het voorplein staat een
langgerekt 17de eeuws Bouwhuis met
torenvormige aanbouw: een restant van
het poortgebouw naar het Oude Slotterrein.
Door Adriaan Pauw werd de
ingang van de poort met heraldisch
geslachtwapen bekroond, gevat tussen
schilddragende leeuwen.
Het poortje is samengesteld uit afkomstige
bouwfragmenten van elders. Aan het voorterrein stond een tweede Bouwhuis dat in 1957 is ingestort.
Adriaan Pauw liet ook een beeldentuin aanleggen met bloemen,
heel veel bloemen, een lustoord op zich.
Bron: Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.
Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (89)

Zandvoortselaan 153 heeft,
net als de snackbar van vorige
week, nog niet zo’n lange geschiedenis.
Aan het einde van de 20e eeuw
hief de NS het kaartjesloket op
en verbouwde het tot een Wizzl (winkelen in sneltreinvaart)
en opende die op 12 december
1997. Dat was meteen de start
voor nog meer drastische verbouwingen (voornamelijk in de

hal) zoals de eerder verbouwde
damestoiletten tot een AKO, die
vervolgens uitbreidde in 1998
door middel van het slopen van
de muur (zie toen-foto eind jaren 50), die zo kenmerkend was
voor dit station, maar door uitbouw veel meer ruimte bood de ruimte wordt diverse malen
aan de AKO.
gebruikt als verkiezingsruimte, maar in het najaar van 2008
In 2002 sluit de AKO voorgoed wordt het broodjeszaak ‘Azzurhaar deuren en de ruimte staat ro’, echter met de kerstdagen
jarenlang leeg. De leegstaan- van 2008 was deze weer leeg.
Vanaf januari/februari 2009 zit
de succesvolle lunchroom, genaamd ‘Teestie’ (www.teestie.nl)
in het stationsdeel. Ondanks
wat aanpassingen aan de inrichting de afgelopen jaren, zit
Teestie nog steeds op dezelfde
plek, zoals de nu-foto laat zien.
Jammer dat er dan zo’n open
fietsenstalling omheen staat.
Met dank aan de bronnen:
www.stationhad.nl en Facebookpagina ‘Station Heemstede-Aerdenhout’, beide van
Gertjan Stamer.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 februari 2020 met
‘Teestie’ min of meer verborgen
achter de fietsenstalling, een
heel verschil met de tijd dat het
station net in gebruik was en
het station nog ‘heel’ was.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben. dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Dick Koomans restaureert mee aan orgel in Doopsgezinde kerk:

“Onlangs hebben we in Polen zelfs
een orgel uit 1580 gerestaureerd”
Heemstede - Dick Koomans is organist en maakt op dit moment
tevens deel uit van het Flentropteam als restaurateur voor het orgel van de Doopsgezinde kerk
aan de Postlaan 16 in Heemstede.
Deze restauratie is onlangs begonnen en neemt enkele weken
in beslag.

Dick: “Het fraaie orgel in de
Doopsgezinde kerk is oorspronkelijk gebouwd in 1937, door de
firma Flentrop uit Zaandam. Dit
orgel is in de voorgaande jaren
al meerdere keren onder handen
genomen, de laatste keer in de jaren tachtig. Dus het is nu wel weer
toe aan een flinke opknapbeurt.
Op dinsdag 4 februari zijn de restauratiewerkzaamheden begonnen. Door het intensieve gebruik
en de klimaatomstandigheden is
het orgel aan slijtage onderhevig. In het orgel zit bijvoorbeeld
leer verwerkt, dat uitdroogt. Dat
veroorzaakt lekkage. Alle pijpen
gaan er nu af, het orgel wordt
leeggehaald en alle bewegende delen en leren onderdelen die
lek zijn, worden vervangen. Zo’n
orgel heeft zo’n 600 pijpen, dus
daar zijn we wel even zoet mee.
Deze pijpen gaan van groot naar
klein. De grootste is zo’n 2,5 meter lang en de kleinste is niet groter dan een potloodje, zo rond de
5 centimeter. De inschatting is
dat we nog 2 à 3 weken met dit
orgel bezig zijn. Dit hangt mede
af van de reparaties die we tegenkomen. Gelukkig heeft de Doopsgezinde kerk nog een klein huisorgel staan uit 1970, dat als vervanging wordt gebruikt.
Ik ben zelf zowel organist als
restaurateur en dat is een goede combinatie. Ik heb eerst het
Sweelinck conservatorium gedaan in Amsterdam en een tijdje
gewerkt als organist. Daarna heb

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 23 februari,
10u. ds. Jolien Nak.
www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 23 februari, 10u.
Leiding: Harrie en
Elske Stevelmans.
www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 17u.
Zo 10u.

Holy Mass
W&C viering;
Nederlands,
pastor Ans Dekker
Zo 18.45u. Plechtig Lof
Di 9u.
H. Mis
Wo 10u.
H. Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 23 februari
Oude Kerk, 10u.
ds. A. Molendijk, crèche en
kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek
Zondag 23 februari, 10u.
Ds. Dirk Jorissen
Heilig avondmaal

Herenweg 88 Heemstede
Zondag 23 februari, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang.
Pastor R. Verhaegh.
Aswoensdag, 26 februari, 19u.
Eucharistieviering
m.m.v. Dameskoor.
Voorganger:
Pastor Rob Verhaegh.

De orgelfirma Flentrop begon in
het jaar 1903. Ze vervaardigt nog
steeds orgels en doet nog altijd
de restauraties. Ook van historische orgels. Onlangs hebben we
in Polen zelfs een orgel uit 1580
gerestaureerd. Dat was wel heel
speciaal. Daarnaast ontwerpen
we zelf. Flentrop was van oorsprong een familiebedrijf, maar
nu niet meer. Je hoeft als restaurateur geen orgel te bespelen,
maar het komt wel van pas. Je
kunt dan namelijk gelijk testen,
stemmen, luisteren en proberen.
Dat is zeker een voordeel.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
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

PKN Heemstede

H. Bavo parochie

ik de overstap gemaakt naar de
orgelbouw en de restauratie ervan.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Het Flentrop orgel (foto: Marenka
Groenhuijzen).

COLOFON

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Donderdag 27 februari, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 23 februari, 10u.
Ds. L. BlomjousMaillette de Buy Weniger
(Aerdenhout).

www.parochiesklaverblad.nl

www.adventskerk.com

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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 toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Thema ‘Help, ik word geholpen’ in De Kapel

Bloemendaal - Op 23 februari is
het thema: ‘Help, ik word geholpen’. Drs. Katrijne Bezemer zal dit
thema nader uitwerken in een religieuze bijeenkomst in De Kapel,
Dick Koomans aan het werk (foto Potgieterweg 4, Bloemendaal.
aangeleverd).
De mens wordt opgeroepen om
mensen in nood bij te staan als
ren aan de bezoekers. Weliswaar
kun je het orgel ook horen tijdens de kerkdiensten, maar dan
dien je je als organist een beetje in te houden en je aan te pasHeemstede - Op woensdag 26
sen aan de dienst. Op Monumenfebruari wordt er een 3-gangen
tendag kunnen we lekker op het
diner geserveerd met aansluiorgel losgaan, de mogelijkheden
tend een Frans komische dramaAls het orgel gereed is, hebben volledig benutten en het in volfilm uit 2018 bij Wij Heemstewe straks in september Monu- le glorie laten horen”, aldus Dick
de in de Luifel, Herenweg 96
mentendag in de Doopsgezin- Koomans.
in Heemstede. Vanaf 18.00 uur
de kerk, waar we het orgel uitgebreid gaan bespelen en laten ho- Bart Jonker

hij dat kan. Er wordt daarom veel
aandacht gegeven in de opvoeding aan het stimuleren van hulpvaardigheid. Maar, aan de andere
kant, is ‘het geholpen worden’ is
niet altijd fijn en plezierig. Vaak
ben je dan zwak en kwetsbaar en
wordt er voor en over je beslist.

Het verhaal van ‘de barmhartige
Samaritaan’ in de Bijbel schetst
een slachtoffer dat zonder dat die
iets in te brengen heeft op een rijdier wordt getild en naar een herberg wordt vervoerd.
Aanvang: 10.30 uur, toegang is
gratis.

Frans komisch drama bij Diner & Film
kunt u aan tafel en om 19.15 uur
start aansluitend de film.
Voor het menu kunt u vanaf vrijdag 21 februari kijken op:
www.wijheemstede.nl.
U betaalt voor Diner & Film samen € 17,50. U kunt natuurlijk

ook alleen naar de film, dan is de
entree € 7,-.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt u
met 023-5483828 op werkdagen
tussen 9-13 uur.
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Something Blue op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Volgens onderzoek
zijn de feestdagen in de laatste week van het jaar, met kerstavond aan kop, veruit het populairst voor een huwelijksaanzoek.
De runner-up als dé perfecte dag
om op één knie te gaan is Valentijnsdag. Afgelopen week lieten
de media zelfs weten dat de kans
om op 14 februari ten huwelijk
gevraagd te worden acht keer hoger ligt dan een gemiddelde andere dag. Als het antwoord op de
grote vraag een volmondig ‘ja’ is,
komt de volgende kwestie direct
opborrelen: waar beginnen we?
Het antwoord: Landgoed Groenendaal!

Tijdens die raaddiscussie eind januari kwam ook de vraag
voorbij of er in Heemstede werkelijk overlast door vuurwerk
wordt ervaren. Een peiling door middel van het digipanel,
dat zo’n 1200 deelnemers telt, zou daar naar mijn mening
zeker meer duidelijkheid over kunnen geven.
Een informatiebijeenkomst is natuurlijk prima, maar gelet
op de gemiddelde opkomst tijdens zo’n bijeenkomst, zullen
de uitkomsten van een peiling via het digipanel zonder twijfel representatiever zijn.
zijn veelal lokale ondernemers
die al eerder bij ons over de vloer
zijn geweest. We hebben hun verhalen gebundeld in Little Blue
Wedding Book; dat is een minimagazine met lekker veel informatie dat we meegeven aan alle
verloofde koppels die overwegen
om op Landgoed Groenendaal te
trouwen en langskomen voor een
rondleiding.”

Wat leuk! Voor wie is het evenement bedoeld? Alleen voor bruidsparen die al bij jullie geboekt hebben? “Nee hoor! Stellen die net
verloofd zijn en nog aan het beWat maakt deze bedrijven tot fa- gin staan van de organisatie van
voriet? “De overeenkomst tussen hun huwelijksdag kunnen volde bedrijven is dat ze Landgoed op inspiratie opdoen. Maar ook
Groenendaal écht kennen. Het de bruidsparen die de puntjes

op de ‘i’ willen zetten en nog vra- ten aan een strak programma of
gen hebben krijgen tijdens deze andere verplichtingen. Als je om
avond antwoorden.”
21.00 uur nog even langs wilt
wippen is dat ook goed.
Het is op maandagavond? “Ja! Dan We vinden het wel fijn als aanbegint de week direct vrolijk. Wat staande bruidsparen zich aanons betreft hoeft het in dit ge- melden voor het evenement, dan
val niet groots en meeslepend. weten wij hoeveel glazen bubHet wordt een gezellige avond bels we kunnen klaarzetten voor
waarbij onze gasten niet vastzit- de ontvangst.”

Little Blue Wedding Event
Maandag 16 maart van 19.00 - 21.30 uur
Aanmelden kan via info@landgoedgroenendaal.nl
of via fb.com/landgoedgroenendaal

Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3, Heemstede.
landgoedgroenendaal.nl

HBC boekt een knappe overwinning op DWS
Heemstede - De omstandigheden waren zondagmiddag 16 februari bar en boos. Een heuse
zuidwesterstorm raasde over het
HBC complex. De windkracht 9
blies de regen als een gesel over
de spelers. De wind waaide precies van doel naar doel en dat
was voor beide partijen lastig
voetballen.

ter in het spel en kreeg zowaar
wat kansjes. Aan HBC-zijde had er
een doelpunt of twee meer ingezeten. Het was afwachten of HBC
met de storm tegenstand zou
houden.

naar 3-0 via Jeroen de Bruijn, die
na een afgeslagen inzet in tweede instantie kon scoren. Brian Wilderom werd gewisseld voor Jesse
van Loon, die na een kort avontuur bij Olympia Haarlem, is teruggekeerd op het oude nest.
Na de theepauze wist HBC direct Zelfs met wind tegen ging het
na de aftrap verder uit te lopen HBC beter af dan DWS dat pro-

COLUMNITEITEN
Afgelopen week nog wat aan
Valentijnsdag gedaan? Dit zijn
altijd kritieke dagen. Als ik namelijk tot rust kom of naar iets
romantisch uitkijk word ik altijd geteisterd door een onverbiddelijke kuisheidsgordel: de
koortslip.
Zo’n koortslip leidt tot een celibatair bestaan zonder dat je
een kloostergelofte hebt afgelegd. En altijd op dezelfde plek.
Een hardnekkig fenomeen, zoals een telefonisch enquêtebu-

reau of zo’n irritante energieverkoper aan je voordeur. Ik had
er nooit last van, totdat iemand
die dit onder de leden had mij
een zoen gaf op een verjaardagsfeestje. Bedankt hoor voor
deze eeuwige gift!
Dan voel je alweer iets opkomen, ondanks dat je iedere dag
een lysinetablet slikt en dagelijks fruit eet. Binnen een mum
van tijd krijg je ‘lip op stuk’ en
loop je ineens met die overrijpe
aardbei op je bekkie rond.
Op die fruitstal met ‘zomerkoninkjes’ zit natuurlijk niemand

te wachten. Smeren met crèmes
tot je een ons weegt, het helpt
allemaal niets. Sterker nog, het
ziet er dan nog wanstaltiger uit.
Een ranzige aardbei met poedersuiker, die zich als een zuignap aan je espressokopje hecht
bij het koffiedrinken. Zeg die romantische date maar af, want
die hangt allang niet meer aan
je lippen.
Op zo’n moment zwem je chagrijnig door de dagelijkse besognes van het leven als een
diklipharder, een vis uit onze
zeewateren, die zijn hele leven
het met zo’n lip moet doen. Na

We zijn nu ruim twee weken verder. Op mijn vraag via Twitter heb ik slechts een reactie ontvangen van GroenLinks en
het CDA. Voor de rest bleef het oorverdovend – om het in
vuurwerktermen te houden – stil. Geen enkele reactie van
HBB, VVD, D66 en PvdA. Teleurstellend dat 4 van de 6 partijen in de gemeenteraad niets van zich hebben laten horen.
Ik ben me ervan bewust dat Twitter enerzijds vaak een open
riool is, maar anderzijds ook een prachtig kanaal om te
communiceren met je inwoners/kiezers. Als je als betrokken
inwoner een serieuze vraag stelt en niets hoort, draagt dat
zeker niet bij aan betrokkenheid en het verkleinen van de vaak aangehaalde - kloof tussen politiek en burgers.
Ondertussen heb ik het college van Burgemeester en Wethouders dan maar via een ouderwetse brief – wèl per e-mail
– mijn suggestie voor inzet van het digipanel gedaan.
Voor mij was deze ervaring bepaald geen bemoedigende
start van een maatschappelijk debat. Jammer!
J. R. van Ooijen, Heemstede

beerde met lange ballen de aanvallers te bereiken. Meestal verdwenen de ballen, gedragen
door de wind, over de achterlijn
bij HBC. De scheidsrechter ging
net als bij de penalty in de fout
door bij een buitenspelsituatie te
laten doorspelen waardoor DWS
de kans kreeg iets terug te doen.
De 3-1 stand gaf DWS uitzicht
op mogelijk meer, maar de beste
kansen waren opnieuw voor HBC.
Er volgde een vierde doelpunt
voor HBC dat, via een volgende
scheidsrechtelijke dwaling, werd
afgekeurd wegen buitenspel. Er
moest gewacht worden op de
blessuretijd voordat de 4-1 daadwerkelijk op het scorebord kwam.
Man van de wetstrijd Mark Mul
nam met een fraai afstandsschot
na 92 minuten voetbal het laatste doelpunt voor zijn rekening.
Kampong lijkt de gedoodverfde
kampioen in de tweede klasse B.

HBC ging daar het beste mee om.
Met de wind in de rug hielden zij
de bal zoveel mogelijk laag bij de
grond en kwam zo toch tot prima aanvallen. Met de gedachte
de tweede helft tegen de wind
in te moeten spelen zou alleen
een flink aantal doelpunten tot
aan de rust uitzicht bieden op
een goed resultaat. Met een bekeken stift zetten Luke Vahle HBC
al na 6 minuten op voorsprong.
DWS dat over een goede ploeg
beschikt kon na een kwartier pas
het eerste schot op doel lossen.
Opnieuw was het Luke Vahle die
vanuit een, misschien wel onterechte toegekende strafschop,
vanaf 11 meter de 2-0 kon aantekenen. Daarna stokte de doelpuntenmachine. DWS kwam be-

Diklipharder

Maatschappelijk debat?
Eind januari boog de gemeenteraad zich over de motie van
het CDA voor een totaal vuurwerkverbod in Heemstede.
In de daaropvolgende discussie werd die avond meerdere
malen een ‘Maatschappelijk debat’ over vuurwerk(overlast)
geopperd. Afgezien van de suggestie voor een informatiebijeenkomst kreeg dat maatschappelijk debat toen geen
verdere invulling.
De volgende dag heb ik via Twitter aan de burgemeester en
aan alle fracties in de gemeenteraad gevraagd welke ideeen zij hebben om vorm te geven aan zo’n discussie. Ik was
namelijk zeer verbaasd dat geen van de raadsleden de inzet
van het gemeentelijke digipanel suggereerde.

Het monumentale koetshuis is
als ‘Huis der Gemeente’ al sinds
2001 het romantische decor van
honderden huwelijksvoltrekkingen geweest. Maandag 16 maart
aanstaande is het Landgoed voor
het eerst het decor van een kleinschalige bruidsbeurs. We vragen
eigenaar Hein Uitendaal wat aanstaande bruidsparen kunnen verwachten.
Hein: “Als locatie bieden wij het
fundament voor een heerlijke huwelijksdag; de romantische omgeving, een prachtige tuin, stijlvolle zalen, lekker eten en een
team dat geweldig op elkaar ingespeeld is en werkt als een geoliede machine. Om van zo’n
mooie dag een onvergetelijke bruiloft te maken, werken we
het liefst samen met leveranciers
die, net als wij, met passie en plezier het verschil willen maken.
Tijdens het Little Blue Wedding
Event stellen we graag 16 favorieten voor.”

LEZERSPOST

Foto: Harry Opheikens

Update
bouwlocatie
Havendreef

Heemstede - Het is inmiddels al
HBC staat met zeven punten ach- het vierde jaar van slopen/bouterstand op plaats vier met zicht wen langs de haven en het kanaal. De huizen zijn klaar, maar
op een hogere notering.
nog niet alles wordt bewoond.
Aan de ene kant van de AnkerEric van Westerloo
kade worden de huizen klaargemaakt voor de overdracht, aan de
andere kant wordt er flink geklust
in de terraswoningen en eenieder deelt zijn huis op eigen wijze in. Het laatste bouwproject op
deze locatie is de torenflat van
tien dagen pas, verschijnen als
je geluk hebt de eerste tekenen van genezing. Nou, je bent
er weer van af. Voorlopig dan,
want het virus blijft in je lichaam
rondfeesten. Zoals The Beatles
Heemstede - Maandag 24 februal zongen: ‘Strawberry fields foari vindt van 10-12 uur de workrever’. My lips are sealed…
shop Intuïtief schilderen plaats in
de Luifel, Hereweg 96 te HeemBart Jonker
stede. Het thema is ‘Stralende lente in wording’. Gewerkt wordt met
de tegenstelling licht/donker. Bovenstaande thema wordt onderzocht d.m.v. bewegen en vrij
schilderen. Werkvormen zijn inleidende dans, bewegen met muziek en eenvoudige yoga en ademoefeningen, visualisatie en stil-

acht hoog, dat rond juni klaar zou
moeten zijn. Nog omgeven met
steigers worden de binnenmuren
opgebouwd, ondanks het stormachtige weer van de afgelopen
week. De meningen zijn verdeeld
over deze torenflat, maar hij staat
er nu eenmaal.
Vraagtekens zijn er nog wel,
want wat komt er op de begane
grond in de flat? Horeca? Wanneer gaat men aan de haven beginnen (er moet ook nog gebaggerd worden)? Wanneer krijgen
de mensen aan de terraswoningen hun steigers (vaarseizoen begint 1 maart)? Wanneer wordt de
Havenstraat aangepakt (de kap
van vijf bomen is al een keer genoemd in deze krant)? Wordt vervolgd.

Workshop Intuïtief schilderen
te oefeningen. Daarna schilderen
vanuit de ontstane spontaniteit
en experimenteren met verschillende materialen om zo de intuïtie op gang te brengen. Ervaring
met kunstzinnig werk is niet nodig. Kosten per workshop: €20,incl. materiaal. Meer informatie:
www.intuitief-schilderen.nl.
Verplicht reserveren via:
www.wijheemstede.nl of van ma
t/m do tussen 9-16 uur en op vrij
tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.
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Bij de redacteur aan tafel:

‘Keep Them Rolling’: behoud en restauratie
van historisch geallieerde oorlogsvoertuigen
een beetje dubbel. Zo waren we
vijf jaar geleden in Leeuwarden
en toen zat er nog een veteraan
naast me, die terecht alle egards
krijgt. Dat vond ik top. Als er echHeemstede - Heemstedenaren ter nu een intocht plaatsvindt
Paul Emondt en Cees Schenkel zonder veteranen, geeft dat bij
zijn lid van de vereniging ‘Keep mij een beetje een schaamteThem Rolling’. Cees: “Dit is een gevoel, omdat ik de oorlog zelf
vereniging die in de jaren zeven- niet heb meegemaakt. Wij houtig door een groep mensen werd den het wel levend en dat is ook
opgericht ten behoeve van het het verhaal dat wij doorvertellen.
behoud en restauratie van histo- Daarom doen we dit ook.
risch geallieerde oorlogsvoertuigen, die gebruikt zijn bij de be- Een ander prachtig verhaal is dat
vrijding in 1945. Het gareert oor- wij vijf jaar geleden in een tijdslogsmateriaal dat is gebouwd bestek van twee weken een betussen 1940 en 1945.” Paul: “Daar vrijdingsrit van Groesbeek naar
is niet makkelijk aan te komen. Ik Groningen reden. Onderweg in
ben in 1981 begonnen. Op 5 mei de dorpen die wij passeerden
1980, kort na de rellen bij de kro- met de colonne stond er veel puning van koningin Beatrix, was er bliek met vlaggetjes te zwaaien
een intocht van Canadese voer- alsof wij de bevrijders waren.
tuigen en veteranen. Dat heette Het eerbetoon aan ons is eigen‘Amsterdam dankzij Canadezen’. lijk bedoeld voor de helden die er
Men was bang, omdat er pas rel- niet meer zijn.
len waren geweest, dat hier ook Er was een heel emotioneel moeen grote chaos zou ontstaan. ment toen ik bij aankomst op
Gelukkig bleef die uit en was de onze bivak de jeep een beetintocht een groot succes, die ook je schoonmaakte en deze narcis
op televisie werd uitgezonden. vond met de tekst ‘Bedankt voor
Ik had een vriend waarmee ik in de vrijheid.’ Met de helm die symdienst zat en die deed er ook aan bool staat voor de Canadese, Britmee. Zo raakte ik ook geïnteres- se, Amerikaanse en Poolse helseerd in deze voertuigen. Het eer- den. Dankzij hun opofferingen
ste voertuig wat ik kocht was een mogen wij nu genieten van onze
Franse jeep. Die leek op een oor- vrijheid. En dat moeten we voor
logsjeep. Daar kon ik alleen geen altijd blijven koesteren.“
lid mee worden bij ‘Keep Them
Rolling’, want het gaat bij die ver- Tijdens het gesprek tonen Cees
eniging louter om echt geallieerd en Paul nog enkele foto’s van de
oorlogsmateriaal. Nadien kocht bevrijding door de Canadezen
ik een verkenningsjeep, waarvan in Heemstede bij het raadhuis in
Cees er ook een heeft.
1945. Boeiende historische verhalen, helden en beelden die nooit
Er leven nu natuurlijk steeds min- vergeten mogen worden.
der oorlogsveteranen. Zo waren
we een keer met ‘Keep Them Rol- Meer informatie over ‘Keep Them
ling’ in het oosten van het land Rolling’ op www.ktr.nl.
met zo’n intocht. Het aanwezige publiek zwaaide enthousiast Meer informatie over ‘Keep Them
naar ons en zei: “Wij vinden het Rolling’ op www.ktr.nl.
fantastisch dat jullie zulke intochten levend houden, want zo krij- Bart Jonker
gen wij een beetje het gevoel hoe
onze ouders de bevrijding be- Met dank aan Paul Emondt en Cees
leefd hebben.” Toch voelt het wel Schenkel voor de foto’s.

75 jaar vrijheid

Advertorial

De wasstraat
Heemstede - John werkte al
meer dan 10 jaar in het plaatselijke tankstation. Hij was voor
velen een vertrouwd gezicht.
Niet alleen voor de klanten die
kwamen tanken en autowassen, maar ook voor de jeugd
van nabijgelegen scholen, die
tijdens de pauze de voorraad
snoep en sigaretten kwam
plunderen. ‘Niet meer dan drie
scholieren tegelijk’, stond uitnodigend op de automatische
toegangsdeur.

Fien keek mij strak aan. Ik knikte even en liep voor de auto uit.
Het personeel stond voor het
tankstation, de vlaggen hingen
halfstok en zelfs de scholieren
stonden netjes naast elkaar opgesteld. Kippenvel.

Bij de kerk aangekomen, opende ik de deur van de volgauto.
Fien keek mij geëmotioneerd
aan. “Prachtig!” zei ze. “En je
kon het niet laten hè, om voor
de wasstraat uit te stappen!” En
zo was het ook. Met een lach en
Als John een weekendje weg een traan namen we afscheid
was of een weekje op vakantie van John.
hadden de vaste klanten dat al
gauw in de gaten. Een vervan- Inloopspreekuur
ger of collega werd door me- Elke eerste woensdag van de
nigeen met argusogen beke- maand heeft Dunweg Uitvaartken of in de maling genomen. zorg van 9.00 tot 10.00 uur inMaar de afgelopen tijd was loopspreekuur. Loop gerust
John vaker afwezig. Hij tobde binnen voor informatie over
met zijn gezondheid en een wat er komt kijken bij het regeaantal maanden later overleed len van een uitvaart. De koffie
hij.
staat klaar!
Toen ik samen met Fien - de Door: Alexander van der Pijl
vrouw van John - aan tafel zat, Info: 023 - 563 35 44
gaf zij aan dat ze met de rouw- www.dunweg.nl
stoet nog even langs het tankstation wilde rijden. “Maar let je
wel op,” zei Fien, “dat je op het
terrein niet per ongeluk door
de wasstraat rijdt!?” Ondanks
het aanwezige verdriet, moesten we hier met z’n allen hartelijk om lachen.

Vlnr: Cees Schenkel en Paul Emondt.

De ochtend van de uitvaart
vertrokken we eerst vanaf het
woonhuis richting het tankstation. Voor de oprit van de wasstraat liet ik de auto stoppen,
stapte uit en keek over mijn linkerschouder naar de volgauto.

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Havendreefkwartier
gaat nog wat worden

Boekentaxateur Arie Molendijk op Plein1

Oude schatten uit Heemsteedse boekenkasten
Heemstede - Met die stapel oude bijbels is boekentaxateur Arie
Molendijk
donderdagmiddag
gauw klaar, ze zijn oud, maar er
zijn er zoveel van: “Die zie ik bijna elke dag, die mag u weer meenemen, maar wat zie ik, heeft u
daar nog oude theologische banden? Negen stuks nog wel.” Deze
middag begint leuk in Heemstede. “Die zijn wel 150 euro waard
als u de juiste koper vindt. U mag
ze ook hier laten, dan maak ik die
150 euro wel over.” Het beeld van
het telefonisch overmaken past
niet zo bij de sfeer van dat bijna
intieme gesprek over die mooie
boeken.
Er komt nog een bibliotheekband
op de tafel bij Plein1. Dat is van
ongeveer uit het jaar 1700, die
wordt ook wel burgemeestersband genoemd vol met prent-

werken , eigenlijk een catalogus
van gebonden prentwerken. Het
was ooit mooi gebonden in schapenleer dat rood geverfd was, dat
kan je nog net zien. Arie schat
zo`n 150 euro. Je ziet Arie genieten als een mevrouw de ‘Fables
de La Fontaine’ uitpakt. “Gauw
even kijken of er illustraties van
Gustave Doré inzitten. Ja hoor,
dat ziet er mooi uit. Het is geen
uitgave uit 1668 maar toch wel
70 tot 80 euro waard.” De nodige
Bosatlassen komen voorbij met
de herinneringen aan docenten
aardrijkskunde.
De boekentaxateur Molendijk beleeft een voor hem interessante
middag met de kostbaarheden
uit Heemsteedse boekenkasten
die hij op hun waarde schat.
Ton van den Brink

Heemstede - Wie zegt dat de
aanloop naar de ontwikkeling,
van het gebied aan de oostzijde van de haven, zonder slag of
stoot zal verlopen heeft het mis.
Verkeersonderzoeken geven aan
dat de verschillende kruispunten
aan het maximum zitten. De onderzoeken worden nu al in twijfel getrokken. Volgens inspreker de heer Moors (op 13 februari) kloppen de berekeningen niet.
Er zou nog voldoende ruimte zijn
om extra verkeer te kunnen verwerken. Verder wil hij dat de gemeente de bouwhoogte van 10
meter loslaat. Hij vraagt tevens
om meer vrijheid bij het ontwikkelen. De heer Janus beweerde juist het tegenovergestelde.
Kruispunten zijn wel een probleem, het gebied is onaantrekkelijk voor bedrijven. Mochten er
bedrijven en woningen komen,
dan voorziet hij naderhand klachten over geluidsoverlast. Er wordt
gesproken over 140 woningen/
appartementen.

eisen, eisen die de raad zelf in eerdere vergaderingen heeft vastgesteld. Heikel punt is de parkeernorm: dit wordt volgens het college binnenkort opgenomen
in het totale parkeerplan voor
Heemstede. De Zeeuw (GL) een
Kremer (HBB) kunnen akkoord
gaan met de visie en kiezen ook
voor rood voor rood met oog
voor mobiliteit. Pameijer (PvdA)
denk dat er prima gebouwd kan
worden tussen bestaande gebouwen en ontstane ruimte (inbreien). Ze vindt de combinatie
werken en wonen uitstekend en
hecht aan participatie. Dit laatste moet door de ontwikkelaar/
initiatiefnemers worden georganiseerd. De capaciteit van de omliggende kruispunten is volgens
het college leidend bij de nieuwbouw. Er liggen bouwaanvragen
voor een deel van het gebied. De
gemeente kan dat mogelijk maken, maar men wacht liever totdat er een totaalvisie voor het hele gebied komt. In 2021 volgt een
Omgevingswet die gestoeld is
Radix (VVD) vroeg zich af waar- op wetgeving van het Rijk. Dat
om er nu ruis is ontstaan tussen maakt bouwen nu nog onzeker.
gemeente en de ontwikkelaar. In een nieuw procesvoorstel zijn
Een verhelderend antwoord bleef kaders aangeven waar de initiauit. Radix wilde rood voor rood en tiefnemers mee verder kunnen.
eerst de infrastructuur aanleggen Alle fracties steunen het college
alvorens iets te bouwen.
in deze.
Boeder (CDA) vond dat het voorlopige plan wel voldeed aan alle Eric van Westerloo
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Jazz en hier en daar
Klezmer in Villa Flora
Hillegom - De laatste zondag van
deze maand is 23 februari en dan
wordt er in hotel-restaurant Villa
Flora op de Hoofdstraat 55 in Hillegom, van 14 tot 17 uur weer live
jazzmuziek gebracht. Pianist Cees
Diepeveen en drummer Rob Jan-

Lezing door stadsecoloog
Niels de Zwarte bij PKN

se vormen een vaste invulling bij
het jazzcombo en bassist Hans
Brouwer hoort daar normaliter
ook bij Maar gezondheidsredenen beletten Hans Brouwer het
musiceren bij Jazzy Sunday Afternoon. Contrabassist Jacques
Kingma maakt op 23 februari deel
uit van het jazzcombo in de combinatie met gast-solist Tom van
Noord op klarinet en saxofoon.
In het dagelijks leven werkt Tom
als klarinettist bij de Luchtmacht
Kapel en de saxofoon bespeelt hij
vooral voor jazz- en amusementsmuziek. Bij het optreden in Villa Flora zullen zeker ook enkele
Klezmer nummers (muziek vanuit de Joodse cultuur) ten gehore
worden gebracht. Jacques Kingma is een doorgewinterde contrabassist die in de jaren zeventig
deel uitmaakte van de internationaal befaamde Ted Easten Jazzband. In die band heeft Kingma
Contrabassist Jacques Kingma

Heemstede - De protestantse
kerk in Heemstede wil een Groene Kerk zijn. In dat kader is Niels
de Zwarte uitgenodigd voor een
lezing over Ecologie van de stad,
op dinsdagavond 25 februari om
20 uur in de Pauwehof achter de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede.
Duurzaamheid in het stedelijk
milieu omvat meer dan zonnepanelen op de daken. Juist de stad
is rijk aan natuur. Bepaalde dieren en planten doen het zelfs beTom van Noord op klarinet (foto’s
aangeleverd).
met een keur aan bekende Amerikaanse jazzmusici gespeeld,
waaronder Buddy Tate, El Grey,
Jimmy McPartland en maakte
meer dan vijftig jazzelpees. Kingma is tot op de dag van vandaag
de vaste bassist bij The Dutch All
Stars Jazzband (DAS), waarmee in
binnen- en buitenland opgetreden wordt. Gratis toegankelijk.

Jim van der Zee met ‘Starting the
Engine’ in Philharmonie
Haarlem - Nadat hij in 2018 de
talentenjacht The Voice of Holland won, zat Jim van der Zee niet
stil. Hij dook succesvol het theater in, stond door heel Nederland op verschillende festivals en
bracht twee albums uit. Zijn laatste album, ‘Starting the Engine’,
werd lovend ontvangen en werd
het startschot voor een nieuw
theateravontuur. In de gelijkna-

mige theatertournee brengt Jim
covers van de legendes die hem
inspireren, maar laat hij ook vooral zijn eigen werk horen. Ontdek
de verhalen achter beroemde
liedjes en leer Jim met zijn unieke, warme stem beter kennen
in een intieme setting. Op 26 februari om 20.15 is Jim van der Zee
met zijn show ‘Starting the Engine’ te zien in Philharmonie, Lan-

ge Begijnestraat 11 te Haarlem.
Meer informatie over Jim van der
Zee is het vinden op:
www.jimvanderzee.com en op
zijn social media kanalen.
Meer informatie over de ‘Starting
the Engine’ in Haarlem is te vinden op: www.theater-haarlem.
nl/programma/16628/Starting_
The_Engine/Jim_van_der_Zee/

Poëzie en
Grote viering
internationale vrouwendag jazz in de
Haarlem - Dit jaar wordt internationale vrouwendag op 8 maart
groots gevierd in de regio Zuid Kennemerland. Verschillende
maatschappelijke organisaties en politieke partijen hebben de
handen ineengeslagen en toveren het Patronaat aan de Zijlsingel
2 in Haarlem voor deze dag om tot het Matronaat. Een bijzondere en gevarieerde dag vol discussie, inspiratie, workshops, muziek,
culinaire verrassingen en vermaak. Georganiseerd door en voor
vrouwen. Programma Wethouder Marie-Thérèse Meijs, onder andere verantwoordelijk voor diversiteitsbeleid, opent de viering van
internationale vrouwendag in Zuid Kennemerland. Aan het einde
van de dag worden de actiepunten uit de verschillende discussies en workshops aan haar aangeboden. Als keynote speaker zal
Prof. dr. Janneke Plantenga spreken over economische zelfstandigheid. De viering vindt plaats van 13-22 uur. Toegang: 5 euro kosten.
Kaarten via ticketmaster of bij het Patronaat.

Autobiograﬁsch theaterconcert zangeres DO

Foto: Hans de Vries

Heemstede - Vrijdag 21 februari 5483838 of op de avond van de
om 20.15 uur staat zangeres Do voorstelling aan de zaal.
in Theater de Luifel op de Herenweg 96 in Heemstede met ‘Mijn
Kleine Huis’. Een intieme muzikale reis door haar leven met prachtige Nederlandse liedjes. De keuze om in haar moerstaal te zingen heeft DO geen windeieren
gelegd. Haar Nederlandstalige album Momentum’ volgde als kers
op de taart. Vijf jaar geleden trok
ze naar een Franse kasteelboerderij om daar, afgesloten van alles, liedjes te schrijven. DO omschrijft ‘Mijn Kleine Huis’ als een
show die over liefde gaat; liefde
voor jezelf, voor het leven, voor
de mensen om je heen. Kaarten à €22,- via: www.podiaheemstede.nl of via de theaterlijn 023

Pletterij

Haarlem - Op zondagmiddag 23
februari worden om 14 uur in de
Pletterij op Lange Herenvest 122
in Haarlem de debuutbundels
van Elly Stolwijk en Scott Rollins
gepresenteerd, resp. ‘Liefde de
vluchtige holte’ en ‘Grenstekens’.
Met interviews met de dichters,
voordracht uit de nieuwe bundels en overhandiging van de
eerste exemplaren. Dit alles omlijst met jazzmuziek door Freek
Bakker (trompet), Frank Stolwijk
(tenorsax, sopraansax, basklarinet), Charles Huffstadt (drums) en
Michiel Dhont (bas).

den. Vandaar het grote belang
van stadsecologische kennis. De
toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is mogelijk.

Natuurexcursie Bolwerken en Kenaupark
Haarlem - Ontdek de natuur in
de stad op zondag 23 februari in
het vroege voorjaar. De winterakoniet, het sneeuwklokje, lenteklokje en de narcis staan in bloei
en de eerste bomen lopen uit.
Aan bod komt ook de cultuurhistorie van het Bolwerk. De Zochers
hebben dit bolwerk als eerste van
een reeks bolwerken in Nederlandse steden omgevormd tot
een stadspark.
Aanvangstijd: 11:00 uur (de excursie duurt ca 1 ½ uur).
Start vóór Albert Heijn (To Go)
in het station Haarlem Centraal.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Harry Lips op tel.: 0235340055.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Kikkers en padden op Leyduin
Vogelenzang - Het is nog winter maar de amfibieën krijgen het
voorjaar al in de kop. Iedereen
kan het ’s avonds op 28 februari
en 29 maart van 20 tot ca. 21 uur
op Buitenplaats Leyduin beleven.
Ga met de gids van Landschap
Noord-Holland op zoek naar kikkers, padden en salamanders.

les van. Dit is ook voor kinderen
een leuke excursie.
Vertrekpunt: Het parkeerterrein
van Buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4 te Vogelenzang. Dit is
vlakbij de Leidsevaartweg 2 km

ten zuiden van station Heemstede.
Kosten: € 7,- en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar, donateurs € 4,- en
€2,- Aanmelden kan op:
www.gaatumee.nl.

Amfibieën zijn wonderlijke dieren die soms op het water en dan
weer op het land leven. In de winter gaan ze in winterslaap. Als de
temperatuur stijgt worden ze actief. Ze zoeken het water op waar
ze zijn geboren. Daar paren ze en
zie je het resultaat in het water in
de vorm van paddensnoeren en
kikkerdril.
Op Buitenplaats Leyduin komen
de kleine watersalamander, bruine en groene kikker en gewone
pad voor. Ook de rugstreeppad.
Een bijzondere soort die zich in
het voorjaar soms duidelijk laat
horen. De boswachter weet er al- Bruine kikkers tussen dril (foto: Joke Huijser-Spekken)

Lezing ‘Het jaar van de wilde eend’

Toegang gratis. Aanmelden via
reserveren@pletterij.nl of via 023
Haarlem - Dit seizoen is er een
5423540.
extra lezing ingelast bij het Vogelhospitaal, in verband met de
zorgelijke situatie rond de wilde
eend. Het gaat niet goed met de
wilde eend. Sinds 1990 is de Nederlandse broedpopulatie met
zo’n 30 procent afgenomen. Ondanks dat de wilde eend alom bekend is, is het niet duidelijk waar
Bloemendaal - Op donderdag die afname van de populatie door
20 februari treedt het duo Jurre veroorzaakt wordt. Reden geKoopmans – cello en en Victor Su noeg voor de Vogelbescherming
– piano op in De Kapel, Potgieter- en Sovon om 2020 uit te roepen
weg 4 te Bloemendaal. Aanvang tot Jaar van de wilde eend. Dit
20 uur.
jaar wordt zoveel mogelijk inforOp het programma staan twee matie verzameld over de Wilde
sonates voor cello en piano van Eend om inzicht te krijgen in de
respectievelijk Mendelssohn en knelpunten voor de populatie.
Rachmaninov.
Hoe u daarbij kunt helpen, legt
Voor nadere informatie:
eenden-expert Erik Kleyheeg uit
www.dekapel-bloemendaal.nl.
tijdens een lezing over het Jaar

Cello- en
pianoconcert
in De Kapel

ter in de stad dan in het buitengebied. En juist in de stad kan de
mens de natuur een handje helpen met een goed ontwerp van
de gebouwde omgeving.
De stad is niet van ons mensen alleen, we delen haar met de planten en de dieren. De schepping is
een geheel, dat is een zeer Bijbelse gedachte. Stadsecoloog Niels
de Zwarte heeft samen met anderen een prachtig boek geschreven vol met voorbeelden hoe dat
samenwonen versterkt kan wor-

Foto aangeleverd door PKN Heemstede
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van de wilde eend op woensdag
18 maart van 19-21 uur bij het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292
in Haarlem. Erik Kleyheeg is senior onderzoeker bij Sovon Vogel-

Foto aangeleverd door Erik Kleyheeg

onderzoek Nederland en expert
op het gebied van de wilde eend.
Aanmelden verplicht wegens beperkte ruimte op:
beheerder@vogelhospitaal.nl.
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De Heemsteder op reis:

Imperia Porto Maurizio, Parasio, de logge van Santa Imperia Porto Maurizio, Parasio, uitzicht op bergen.
Chiara met spectaculair uitzicht op zee.

Sereen Imperia.

Imperia Porto Maurizio, doorkijkje naar zee in de wijk
Parasio.

Heemstede – Bent u dat onstuimige februariweer van afgelopen tijd ook zo zat? De ene zware storm is weer vertrokken en
de andere dient zich weer aan
om ons land nogmaals te teisteren. Niet zo gek eigenlijk dat veel
mensen op het idee komen om te
gaan overwinteren in het Middellands Zeegebied. Bijvoorbeeld in
het Italiaanse Imperia in de regio
Ligurië. Met de toeristencampagne ‘Imperia Rise and Shine’ werd
Imperia onlangs uitgeroepen tot
de stad én provincie met het beste klimaat van Italië.

beschouwd als een van de mooiste plaatsen in de Bloemenrivièra. Alleen de bustocht langs de
Capo Berta met het contrast van
de groene pijnbomen en de blauwe zee is al een belevenis. Cervo
(het betekent letterlijk ‘hert’) ligt
op de berg aan zee (dus wel klimmen) en heeft een middeleeuwse burcht. Het is een kunststadje. Op het kerkplein aan zee en in
het oude oratorium, worden jaarlijks in juli klassieke concerten
gegeven. Verderop loopt de Capo
Mimosa, waar de mimosa in
februari in volle bloei staat. De
Bloemenrivièra in full swing: Imperia Porto Maurizio.
prachtig!

Overwinteren in zonnig Imperia

Twee zielen en
drie patroonheiligen
Het is februari met veel zon en
22 graden. Naast het plezierige
en milde klimaat het gehele jaar
door is Imperia een plaatje om
te zien. Zelfs onze schrijver Louis
Couperus was gecharmeerd door
de streek hier en noemde zijn
kat Imperia. De sfeer is authentiek Italiaans en het voelt gewoon
aangenaam aan om hier te zijn.
De naam Imperia bestaat eigenlijk pas sinds 1923, toen de stadjes Porto Maurizio en Oneglia, die
gescheiden werden door het riviertje de Impero, uit bestuurlijk oogpunt werden samengevoegd door dictator Mussolini.
Het romantische Porto Maurizio
ligt als schilderachtig geheel op
een heuvel aan zee met een grote
jachthaven. Hier vindt tweejaarlijks in september het grote zeilevenement ‘Vele d’Epoca’ plaats,
dat van heinde en verre bezoekers aantrekt. Al van een afstand
zie je dat Porto Maurizo wordt
gedomineerd door de Mauriziodom, een neoclassistisch bouwwerk.
San Maurizio is ook de beschermheilige van Porto Maurizio, terwijl
Johannes de Doper de beschermheilige is van Oneglia. Omdat Imperia een samengevoegde stad
werd, besloot men deze te verenigen met een patroonheilige: San
Leonardo. Niet voor niets wordt
daarom Imperia de stad met ‘de
twee zielen en de drie patroonheiligen’ genoemd.

Romantisch een-tweetje
Rome, Venetië en Florence hebben de naam ‘Stad van de Romantiek’. Imperia Porto Maurizio heeft echter alles in huis voor
een romantisch een-tweetje. Een
prachtige wandeling door de historische wijk Parasio is een must.
Geniet van de straatjes met kleurrijke huisjes waar nog veelvuldig
de was buiten hangt. Geflankeerd
door diverse koffiebarretjes en
kleine eetgelegenheden. De regio Ligurië is eigenlijk uniek: het
biedt het beste van twee werelden, die van Noord- en Zuid-Italië. Noordelijk om dat het iets geordender gaat dan in Zuid- Italië,
aangevuld met de zuidelijke hartelijk- en gastvrijheid, die in de
loop der tijd zijn ontstaan door
de vele Sicilianen en Calabrezen
die zich hier vestigden om werk
te zoeken. Hoogtepunt in Parasio
is het Santa Chiaraklooster met
zijn ‘logge’, oftewel kloostergangen met een spectaculair uitzicht
op zee. Loop daarna naar benden
en slenter met je geliefde langs
de azuurblauwe zee over het liefdespad. De uitgelezen plek om iemand ten huwelijk te vragen.

len - of een pasta met babyinktvisjes en artisjokken (februari is
het seizoen voor artisjokken). Of
een gegrilde zeebaars of dorade. Vergeet vooral niet de olijfolie te proeven uit deze streek.
Het achterland is bezaaid met
een zee aan olijfbomen van de typische taggiasca-olijf. Deze olie is
van een sublieme kwaliteit. Niet
voor niets dus is Imperia Oneglia de olijfoliestad met een olijfoliemuseum, waar het proces van
olijfolie wordt uitgelegd. Vergeet
vooral niet een flesje van dit goddelijke vloeibare goud mee naar
huis te nemen.
Het nabijgelegen Cervo
Een andere bezienswaardigheid
die de moeite waard is, is het nabijgelegen Cervo, waar u ook met
de bus naar toe kunt. Cervo wordt

Meer informatie op:
www.visitrivieradeifiori.it.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Imperia Oneglia,
stad van de olijfolie
Imperia Oneglia doet wat stadser aan, maar heeft echt haar eigen charme. Oneglia heeft veel
fraaie winkels en voor de ‘Italiaan- Cervo, genieten van ‘Gods werk’.
se stijl en mode’ hoef je daarom
niet naar Milaan. De stad heeft tevens een voormalige industriehaven die in het verleden dienst
deed voor vrachtschepen. Thans
is de haven bevolkt met jachten
en vissersbootjes. De kleurrijke
huizen langs de haven, met daaronder de arcaden met vele eeten drinkgelegenheden, hebben
iets gezelligs en zijn een lust voor
het oog. Want voor eten en drinken kun je goed uit de voeten in
Imperia. Italiaanse culinaire verfijning op lokaal niveau. Door de
ligging aan zee, biedt de Ligurische keuken veelzijdige vis- en
schaaldiergerechten. Probeer bijvoorbeeld eens ‘polpo con patate’ - octopus met aardappe- Imperia Porto Maurizio, Maurizio dom.

Imperia Oneglia, huizen aan de haven.

Imperia, het liefdespad langs zee.

Bloemen in Imperia Porto Maurizio.

Het fraaie nabijgelegen Cervo.

De naam Bloemenrivièra doet ook haar eer aan in Imperia.

10

19 februari 2020

Celloconcert met Joachim Eijlander
en Aart Bergwerff op kistorgel
Krachtige componisten met behoud artistieke vrijheid

‘De 48 uur van Beethoven en
Sjostakovtisj in de Philharmonie’
Haarlem - ‘De 48 uur van…’, een
jaarlijks beproefd en succesvol
concept van de Philharmonie op
de Lange Begijnestaat 11 in Haarlem. Van 28 februari tot en met 1
maart is het weer zover, met dit
jaar twee ongeëvenaarde componisten: de Duitse Ludwig von
Beethoven en de Russische Dmitri Sjostakovitsj.
Programmeur Liesbeth den Boer:
“Dit is de 11de jaargang van ‘De
48 uur van…’. Aangezien het dit
jaar ook het Beethovenjaar is –
250 jaar geleden werd Beethoven
geboren – was het deze keer de
beurt om Beethoven (1770- 1827)
centraal te stellen met aan zijn zijde Sjostakovitsj (1906-1975). Weliswaar twee verschillende componisten uit twee verschillende
landen en tijdsperiodes, die echter veel met elkaar gemeen hebben. Beiden zijn krachtige componisten die ieder hun artistieke
vrijheid in hun eigen tijdsgeest
en omstandigheden wilden behouden en geladen werk wisten
te componeren. Muziek was voor
hen beiden een toevluchtsoord
en uitlaatklep.

Dmitri Sjostakovitsj leefde grotendeels onder het regime van
Stalin. Geen gemakkelijke periode. Een van zijn hoogtepunten is
zijn 8ste Strijkkwartet, dat hij, in
1960, na Stalin voltooide. In deze
roerige tijd heeft hij Dresden bezocht, een stad waar vrijwel alles
verwoest was in de Tweede Wereldoorlog en waarvan de littekens toen nog duidelijk te zien
waren. Dit inspireerde hem tot
het componeren van dit emotionele en geladen werk, dat hij opdroeg aan alle slachtoffers van
Hitler en Stalin.

Cellist Joachim Eijlander (foto aangeleverd door Cruquius Concerten).
bij de ingang van de zaal. De toegangsprijs is €23,-. De prijs is incl. een drankje voor in de pauze.
Aanvang concert 20.15 uur. De
zaal gaat open om 19.30 uur.

Lezing Ronit Palache over
Ischa Meijer bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 22 februari geeft Ronit Palache een lezing over het boek van Ischa Meijer: ‘Ik heb niets tegen antisemieten, ik leef ervan’, ’s middags
om 15 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede, naar aanleiding van zijn 25ste
sterfdag. Ronit Palache heeft dit
boek in de Privédomein reeks samengesteld en ingeleid.
Het leven van Ischa Meijer ging
niet onopgemerkt voorbij. In zijn
werk, waarin hij streed tegen hypocrisie en onwaarachtigheid, rekende hij genadeloos af met het
verstikkende joodse milieu waaruit hij voortkwam. De eerlijkheid waarmee hij zijn omgeving
beschreef werd door velen als
schokkend ervaren, maar zorgde ervoor dat de naoorlogse generatie een stem kreeg. Zijn uitgangspunt: iedereen heeft iets
te verbergen. Na het gymnasium aan het Coornhert Lyceum te
Haarlem, werd hij journalist bij De
Nieuwe Linie, Het Vrije Volk en later bij de Haagse Post, Nieuwe Revu en Vrij Nederland.

Liesbeth den Boer (foto: Bibi Veth).

Liza Ferschtman (foto: Marco Borggreve).
sische ziel kunnen niet indrukwekkender vertolkt worden.
Daarnaast voeren zij die Grosse
Fuge en het Septet van Beethoven uit.

van onder meer het Grachtenfestival. Hij vertolkt onder andere de
Spanish Songs van Sjostakovitsj,
voor deze componist uiterst vrolijke en lichtvoetige liederen, gebaseerd op Spaanse ballades. Van
Het 8ste Strijkkwartet van Op 29 februari in de middag ba- Beethoven wordt de Vioolsonate
Sjostakovitsj wordt op za 29 fe- riton Raoul Steffani met pianist 10 opus 96 en ‘An die ferne Gebruari uitgevoerd door het Rus- Gerol Huber en de virtuoze vio- liebte opus 98’ uitgevoerd, dat
sische Atrium String Quartet met liste Liza Ferschtman met de ge- vermoedelijk verwijst naar Beetsolisten van het Nederlands Ka- roemde pianist Enrico Pace. Ra- hovens onbereikbare liefde Jomerorkest. Het drama en de Rus- oul is een jong talent en bekend sephine Brunsvik. Er kon uiteindelijk geen huwelijk tussen hen
plaatsvinden, omdat Josephine
van adel was en Beethoven niet.
Een van Beethovens hoogtepunten en laatste werken is de Negende Symfonie, een ‘ode aan
de vreugde’, die eindigt met een
enorm gezang. Gebaseerd op
‘De Lofzang op de mens’ van toneelschrijver en dichter Friedrich
Schiller, wordt dit stuk uitgevoerd
op 1 maart door het Nederlands
Blazers Ensemble, die daarop
een speciaal arrangement maakte. Met een speciaal koor dat ‘Alle Menschen werden Brüder’ vertolkt.
Op zondag 1 maart ten slotte bespreekt én speelt pianist Jaap
Stork de vrijheidsdrang in zijn
veelkleurige gedaante van deze
twee grootmeesters.”
Meer informatie en kaarten op:
www.de48uurvan.nl. of op telnr.
023-5121212.
Raoul Steffani (foto: Martin Dijkstra).

cellisten. Zij reisden rond, elk in
hun eigen eeuw, als ondernemende kunstenaars. Ze wisten als
geen ander hoe ze voor hun lijfinstrument moesten schrijven.
Daarnaast spelen ze het prachtige Spiegel am Spiegel van Arvo Pärt en natuurlijk werk van de
grote J.S. Bach.
Joachim is oprichter van het Rubens Quartet, een vooraanstaand
Nederlands strijkkwartet. Met dit
kwartet trad hij veelvuldig op in
Europa,de VS en in Israël. Voor zijn
CD Cello suites van Bach ontving
hij maar liefst het maximum van
5 sterren. Aart Bergwerff is een
gevierd organist die vele prijzen
won. Zijn studie bij Alain in Parijs
sloot hij af met het behalen van
de Prix de Virtuosité.
Op het programma staan werken
van J.S.Bach, Hellendaal, Pärt en
dal’Abáco en Piatti.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
CruquiusConcerten.nl of (zolang
de voorraad strekt) aan de kassa

Bart Jonker

Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker

Zo heeft Ludwig von Beethoven
ons meegenomen naar de Romantiek. Aanvankelijk geïnspireerd door Haydn en Mozart,
heeft hij de klassieke conventies
van deze componisten losgelaten. Zijn latere werken kregen titels die zijn zielenroerselen weerspiegelden, echt kenmerkend
voor de Romantiek. Daar heeft
Beethoven als vernieuwer een
grote aanzet voor gegeven.

Vijfhuizen - Op zaterdag 22 februari treedt de in binnen- en
buitenland gerenommeerde cellist Joachim Eijlander op in de tot
concertzaal omgebouwde loods
van het Kunstfort Fortwachter 1
te Vijfhuizen. Deze avond wordt
hij begeleid op kistorgel door
Aart Bergwerff. Speciaal voor dit
concert wordt er een kistorgel
in de loods geplaatst. De warme
klanken van dit orgel passen perfect bij het sonore geluid van de
cello.
Over de relatief onbekende Italiaanse componisten Joseph Dall’Abaco en Alfredo Piatti die te horen zijn zegt Eijlander: “Het is gevoelsmuziek, vanuit het hart geschreven. Vol passie, maar altijd integer. De stukken ademen
de Italiaanse cultuur: met gevoel
voor drama en traditie, zangerig
en esthetisch.”
Zowel Dall’Abaco (1710 -1805) als
Piatti (1822-1901) waren niet alleen componisten maar ook top-

Ronit Palache toont aan de hand
van Meijers werk hoe hij zich in
diverse gedaanten uitsprak over
de oorlog en de joodse identiteit:
als nietsontziend interviewer die
anderen liet zeggen wat hij zelf
niet kon verwoorden, als dichter,
schrijver, verslaggever en als co-

lumnist, via zijn alter ego De Dikke Man. Een groot deel van deze
teksten werd niet eerder in boekvorm gepubliceerd.
Toegang vrij. Reserveren gewenst
via 023 5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.

Expositie
Carlos Casas
met een
boodschap
Heemstede - Cubaans kunstenaar Carlos Casas is alom bekend
in Heemstede en hier ook al jaren woonachtig. Met zijn prachtige schilderijen en pentekeningen
laat hij je nadenken over mens
en natuur. Deze keer sinds 12 februari een expositie met nieuwe werken in samenwerking met
‘De Heerlijkheid’ op de Raadhuis- Foto aangeleverd
straat 62 te Heemstede. Zijn kunst
is kunst met een verhaal waar hij ons mee. Mijn hoop is dat deze
expo mensen stimuleert om over
met veel passie over vertelt.
dit onderwerp na te denken. Het
Carlos: “Met mijn werk wil ik graag gaat er om, de individu, deel te
de mens laten nadenken over al- laten nemen aan deze onrust.”
les wat er gaande is op onze pla- Tegelijkertijd is de naam van de
neet. Moeder natuur kijkt met expo: ‘Deliciousness & Art’.

Kom gerust een kijkje nemen om
Carlos zijn bijzondere stukken, alle origineel en uniek, te bewonderen. Carlos is regelmatig op
locatie aanwezig, maar ook op
afspraak om u persoonlijke toelichting te mogen geven.

De Heemsteder verloot samen met de
Philharmonie 2 x 2 vrijkaarten!

Samen met de Philharmonie verloot de Heemsteder onder de lezers tweemaal twee vrijkaarten voor
2 uitvoeringen van de 48 uur van Beethoven en Sjostakovitsj. Het gaat om 2 vrijkaarten voor de uitvoering door Raoul Steffani, Gerold Huber, Liza Ferschtman en Enrico Pace op zaterdagmiddag 29 februari om 16 uur en 2 vrijkaarten voor de uitvoering door het Atrium String Quartet & Solisten Nederlands
Kamerorkest op zaterdag 29 februari om 20.15 uur. Wil je kans maken op deze vrijkaarten? Stuur dan
voor uiterlijk dinsdag 25 februari 12 uur (deadline) een e-mail met ‘De 48 uur van’ naar redactie@heemsteder.nl, voorzien van je naam, e-mailadres en telefoonnummer. De winnaars worden vermeld in de
Heemsteder van 26 februari. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes!

EEN MOOI AFSCHEID...
Op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede is iedereen welkom. Om ook
aan ieders wensen te kunnen voldoen, worden
er aan de Herfstlaan ook verschillende mogelijkheden voor een duurzame uitvaart geboden.

Algemene Begraafplaats Heemstede:
Ruimte voor al uw wensen

Uitvaart in de open lucht
Cremeren wordt in Nederland steeds populairder. Bij de Algemene Begraafplaats aan de
Herfstlaan in Heemstede kunt u terecht voor
alles rondom een crematie. Aan de Herfstlaan
zijn verschillende mogelijkheden voor een uitvaart in de open lucht. Zo kan de overledene
aankomen per boot of zelfs op de fiets. Bij mooi
weer kan ook de hele ceremonie in de open
lucht plaatsvinden.
Een duurzame eindbestemming
Na de crematie zijn er ook verschillende, duurzame, mogelijkheden om uw geliefde een laatste rustplaats te geven. Behalve het klassieke
(bij)plaatsen van een urn in een urnenmuur of
(urnen)graf heeft de Algemene Begraafplaats
aan de Herfstlaan binnenkort ook een urnenbos.
U plaatst de urn dan in een bosrijke omgeving.
Eventueel kunt u hier ook een herdenkingsboom
planten, waardoor het bos blijft groeien.
Een mooi park
Ook na de uitvaart is iedereen welkom op de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in
Heemstede. U kunt uw geliefden herdenken bij
de rustplaats of tijdens een wandeling door het
prachtige park. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met het serviceloket via 023-528
0376 of mail naar begraafplaats@heemstede.
nl. Wilt u alvast de sfeer op onze begraafplaats
proeven? Dan bent u van harte welkom.

Historisch en eigentijds
Westerveld
Veelzijdige natuur, weelderig groen en rust in
een glooiend duinlandschap. Westerveld is een
bijzondere laatste rustplaats en een prachtige
plek om te gedenken.
Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken
van Nederland. De historie is terug te vinden in
het hele park, met achter elk monument een
eigen verhaal. Monumenten die doen denken
aan vervlogen tijden of juist uitnodigen tot eigentijdse invalshoeken. Want ook dat is mogelijk;
moderne monumenten passen net zo goed bij
Westerveld als de historische gedenktekens.
Plek voor altijd
Vanwege het monumentale karakter van Westerveld, wordt weleens gedacht dat de mogelijkheden voor begraven beperkt zijn. Het tegendeel is
waar. Ook op het gebied van begraven is alles
mogelijk.
Bijvoorbeeld een familiegraf met eeuwige grafrust, waar bij leven al een plek voor kan worden
uitgezocht. Er is zo’n diversiteit in het gedenkpark
dat er altijd wel een plekje is dat aanspreekt. En
ook voor een monument geldt dat persoonlijke
wensen leidend zijn. Een traditioneel gedenkte-

ken van steen kan, maar ook gedenktekens van
moderne materialen als glas en keramiek.
Uniek decor
Westerveld biedt een prachtig decor voor ongekende mogelijkheden. Persoonlijke wensen, op
welke manier dan ook, staan altijd voorop. Kijk
voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

EEN MOOI AFSCHEID...
Kies je eigen muziek voor de uitvaart
Het is in de loop der jaren steeds vanzelfsprekender geworden om voor een uitvaartplechtigheid zelf de muziek uit te zoeken. Daarmee ben je als nabestaande goed in
staat om de uitvaart een persoonlijk karakter te geven. Je kunt ook bij leven al laten
vastleggen welke muziek je graag tijdens de afscheidsceremonie wilt laten klinken.
Muziek heeft vaak een zeer persoonlijke, emotionele betekenis en eigenlijk zijn er geen
beperkingen meer in de keuze. Dat ene lied, waaraan dierbare herinneringen kleven,
mag natuurlijk bij het afscheid niet ontbreken.

Ook de uitvaart wordt duurzaam
Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in ons leven. Maar ook na
ons leven, want de uitvaart wordt ook
steeds duurzamer geregeld. Je kunt
tegenwoordig, door specifieke keuzes
te maken voor duurzame producten,
ook de uitvaart ‘groen’ maken. Dit
geldt zowel voor de begrafenis als voor
de crematie.

Uitnodigingen op papier? Tegenwoordig
hebben veel mensen e-mail, dus valt te
overwegen om uitnodigingen uitsluitend
nog digitaal te verzenden. En ook de
hapjes na afloop van de ceremonie kunnen natuurlijk ‘groen’ zijn, door te kiezen
voor biologisch geteelde producten. In de
toekomst bestaat wellicht ook de mogelijkheid om, naast begraven of cremeren,
ook te kiezen voor resomeren. Dit is een
Het spreekt voor zich dat met name bij de techniek waarbij stoffelijke resten onder
keuze voor de kist de nodige winst voor
druk met behulp van kaliumhydroxide
het milieu valt te behalen. Denk daarbij
worden opgelost in heet water. Deze vorm
bijvoorbeeld aan de afbreekbaarheid van van lijkbezorging is echter in ons land mohet gekozen materiaal en aan de wijze
menteel nog niet toegestaan. Het is goed
waarop de kist wordt gefabriceerd. Op
om te weten dat ook uitvaartorganisaties
de dag van de uitvaart wordt de rouwkist
de plicht hebben om het milieuaspect bij
traditioneel in een rouwauto vervoerd, dus al hun activiteiten in het oog te houden.
is het goed om ook kritisch te kijken naar
deze voertuigen. Zijn ze wel voldoende
Zo wordt bijvoorbeeld door crematoria
milieuvriendelijk? Het concept van de
gewerkt aan het verbeteren van de techauto kan ook geheel overboord gegooid niek achter een crematie, waardoor er
worden, want je kunt tegenwoordig ook
minder sprake is van de uitstoot van schakiezen voor de rouwfiets, een fiets met
delijke stoffen. Ook wordt kritisch gekeken
een speciale aanhanger waarop de kist
naar de wijze waarop gebouwen en voermet de overledene wordt getransportuigen gebruikt worden.
teerd.

Ook is het tegenwoordig heel gebruikelijk om livemuziek te laten horen. Professionele
muzikanten bieden veelal de mogelijkheid om te komen spelen tijdens een uitvaartplechtigheid, maar je kunt het optreden nog persoonlijker en intiemer maken door
een familielid of iemand uit de kennissenkring van de overledene te laten optreden.
Het kan het afscheid net die extra dimensie geven die van doorslaggevend belang
kan zijn in het verdere verwerkingsproces dat de nabestaanden doormaken. Informeer ernaar bij de uitvaartverzorger, de mogelijkheden zijn zeer divers.
Welke muziek wordt veel gebruikt bij afscheidsceremonies? Een popsong die veel
gekozen wordt, is ‘Tears in heaven’ van Eric Clapton. Hij schreef dit nummer ter nagedachtenis aan zijn overleden zoontje. Ook het stuk ‘Time to say goodbye’ van Andrea
Bocelli en Sarah Brightman is erg populair, dit is zelfs een van de meest gedraaide
stukken bij dergelijke gelegenheden. De reden laat zich, op basis van de titel, al raden. Jarenlang was het lied ‘Waarheen, waarvoor’ van Mieke Telkamp ook een zeer
veel gehoord stuk bij uitvaarten, maar ook werk van andere Nederlandse artiesten,
zoals Marco Borsato en Rob de Nijs, zijn populair.
Enkele populaire nummers bij uitvaarten:
01. Time to say goodbye Andrea Bocelli &
Sarah Brightman
02. Het water - Marco Borsato
03. De steen - Paul de Leeuw
04. Angels - Robbie Williams
05. Afscheid nemen bestaat niet Marco Borsato
06. Tears in heaven - Eric Clapton
07. Imagine - John Lennon &
the Plastic Ono Band
08. Papa - Stef Bos
09. The rose - André Rieu
10. De weg - Guus Meeuwis

begraafplaatszandvoort.nl

100 jaar oude begraafplaats Zandvoort
Algemene
Begraafplaats
Noorderduin Zandvoort
Iedereen kent Zandvoort vanwege het
strand, de duinen en het circuit, maar
bijna niemand weet dat Zandvoort
een zeer bijzondere en sfeervolle
begraafplaats heeft. En dat je hier ook
nog eens je uitvaart naar eigen wens
kunt inrichten.

Rust en ruimte op de Algemene
Begraafplaats Noorderduin Zandvoort.
Alles is bespreekbaar
Op het terrein is een uitvaartzorgcentrum, een mortuarium
en een intieme aula aanwezig.
De aula beschikt over een geluiden beeldinstallatie,
daarbij is het mogelijk om tijdens de herdenkingsdienst
beelden of filmmateriaal te tonen via de beeldschermen.

Dierenbegraafplaats
Op een apart gedeelte is een dierenbegraafplaats. Deze
plek ligt in een groene rustige omgeving waar men een
waardig afscheid van een overleden huisdier kan nemen
en waar men altijd terecht kan om het graf te bezoeken.

Wilt u langskomen?
Telefoonnummer: 14023
(gemeente Zandvoort).
Adres: Tollensstraat 67,
2041 PR Zandvoort
Geopend van: 9.00-16.00 uur
begraafplaats@zandvoort.nl

Begraven in Haarlem

Gemeente Haarlem verzorgt drie begraafplaatsen.
Elk van deze begraafplaatsen heeft zijn eigen uitstraling en sfeer.
Meer informatie daarover kunt u terugvinden op de website www.hiernahaarlem.nl

www.hiernahaarlem.nl
Begraafpark Kleverlaan

Begraafpark Kleverlaan is de oudste
begraafplaats van Haarlem. Dit prachtig aangelegde park is een Rijksmonument Het eerste ontwerp is van de
beroemde Haarlemse landschapsarchitect J.D. Zocher,
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bloemen, waarin de asurn geplaatst
kan worden.
Er is ook een speciaal strooiveldje voor
de allerkleinsten. Op dit strooiveldje
staat een bijzondere gedenkboom,
waarin blaadjes met namen gehangen
kunnen worden.
Naast de reguliere graven zijn er wandgraven en is er een Islamitisch grafveld
aanwezig.

graafplaats met een Roomskatholieke
signatuur.

Begraafplaats Akendam
Begraafplaats Sint Josef
In Haarlem Noord liggen de begraafplaatsen Akendam en Sint Josef.
Akendam met zijn monumentale aula
en prachtige vijvers en Sint Josef met
de Sint Josefkapel als algemene be-

Op deze begraafplaatsen zijn op dit
moment veel bouwactiviteiten Het bestaande crematorium op Begraafplaats
Akendam wordt gerenoveerd en verbouwd en op Begraafplaats Sint Josef
verreist het compleet nieuwe uitvaartcentrum Sterrenheuvel.
Met deze partners en de twee begraafplaatsen zijn er heel veel nieuwe mogelijkheden voor begraven, cremeren en
asverwerking.
Naast asverstrooiing kan as bijgezet
worden in een urnengraf, urnenwand
of in de bijzondere vijver met lotus-

Contact
Telefoon: 023 539 09 11
e-mail: begraafplaatsen@haarlem.nl
Vergierdeweg 277
2026 BJ Haarlem
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Westerveld is uniek. Vanwege de historie
en overweldigende natuur, maar ook
omdat de mogelijkheden ongekend zijn.
Voor het laatste afscheid, de laatste dagen samen,
hebben we verschillende mogelijkheden.

VILLA WESTERVELD
In deze monumentale villa zijn twee
sfeervolle rouwkamers: de Mimosasuite
en de kleinere Lavendelsuite. Familie en
nabestaanden kunnen hier op hun eigen
manier en in hun eigen tempo afscheid
nemen. De kamers zijn 24/7 toegankelijk
met een persoonlijke sleutel.

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

MAGNOLIA

‘EN TOEN KWAM ER
IEMAND NAAST ME ZITTEN’

Ik ben er
voor u.

In rouwcentrum Magnolia kunnen
Duin en Kruidbergerweg 2-6
nabestaanden onder begeleiding van
1985 HG Driehuis
een medewerker afscheid nemen. De
P Postbus
45
Hulp en advies bij rouw, verlies
en nalatenschap
bezoektijden vinden plaats in overleg.
1970 AA IJmuiden
Meer weten? Neemt u gerust
contact met ons op.

Telefoon
023-8448201
John Bres

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

www.momentaal.com

Monuta Haarlem
T 023 - 526 26 96
(dag en nach
t bereikbaar)
E haarlem@monuta.nl
I www.monuta.nl/haarlem

Haarlem

T 0255 - 514843
‘Maar
toen
E info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl
wilde ik
zijn kast
opruimen’

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai
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Eerste grutto’s reeds te zien in Noord-Holland
Regio - Dit jaar is de eerste roep
van de grutto alweer gehoord. Ze
zijn extra vroeg door het zachte
weer. Uitgeput strijken ze neer na
een lange tocht vanuit Zuid-Europa of Afrika. Landschap NoordHolland verwelkomt de grutto’s
met open armen in haar natuurgebieden. Ze komen er om uit
te rusten en op krachten te komen. Voor vogelliefhebbers is het
genieten, want onze nationale
vogel is in deze gebieden nog
volop te zien én te horen. Dat kan
over een paar jaar heel anders
zijn, want de grutto dreigt uit te
sterven. Ieder jaar daalt het aantal
gruttoparen gemiddeld met 5%.
Natuurbeheerders, vrijwilligers Grutto’s verzamelen zich nu in groepen op ondergelopen weilanden (foto:
en agrariërs doen er alles aan om Edwin Rem Nature in Stock).
dat te voorkomen met allerlei beschermingsmaatregelen.
Noord-Holland de gebieden on- en de koeien en maaimachines
der een laagje water, inunderen verschijnen steeds vroeger in het
heet dat. Voedsel, vooral dikke voorjaar. Alleen in natuurreserIn februari strijken ieder jaar dui- wormen, komt makkelijk beschik- vaten en bij “weidevogelboeren”
zenden grutto’s neer op het Land- baar en de grutto’s voelen zich zijn de weidevogels nog veilig.
je van Geijsel bij Ouderkerk aan veilig met hun poten in het water. En dat is meteen ook het goede
de Amstel en bij Fort bij Kromnieuws, want met een aantal simmeniedijk (natuurgebieden van De achteruitgang van de grutto pele maatregelen kun je er voor
Landschap Noord-Holland). De- heeft vooral te maken met het feit zorgen dat meer jonge grutto’s
ze gebieden zijn hele belangrij- dat veel jonge grutto’s, door ge- voedsel vinden en uitvliegen.
ke verzamelplekken voor grutto’s brek aan voedsel en ruimte, niet
in Noordwest-Europa. Hier kan groot worden. Sappige, bloemrij- Boswachter Roelf Hovinga van
iedereen zien hoe de grutto’s zich ke weilanden volop insecten en Landschap Noord-Holland zet in
vol eten en uitrusten om vervol- wormen hebben plaats gemaakt ‘zijn natuurgebieden’ alles op algens door te vliegen naar hun voor intensieve landbouw, wo- les voor de weidevogel. Daar gaat
broedgebied. Voordat de wei- ningen en wegen. De weiden die het dan ook een stuk beter met
devogels komen zet Landschap zijn overgebleven, zijn verdroogd de gruttokuikens. Roelf Hovin-

Opening vernieuwd Duinenfonds
Overveen - Een fotoveiling ter
ere van vernieuwd Duinenfonds
was succesvol. Woensdag 12 februari vond de feestelijke opening van het vernieuwde Duinenfonds plaats in Bezoekerscentrum
De Kennemerduinen in Overveen. Tijdens de opening deelde Agnes van den Berg, bekende
omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving in Groningen, met de aanwezigen haar
laatste inzichten over het belang
van natuur voor de gezondheid.
Daarna opende gedeputeerde
Esther Rommel (Natuur en Landschap) officieel de veiling. Vervolgens gingen de schitterende foto’s uit de tentoonstelling ‘In het
oog, in het hart’ onder leiding van
een officiële veilingmeester onder de hamer. De veiling bracht

ga: “We verhogen de waterstand
voor betere voedselvoorziening
en gruttokuikens willen insecten
in bloemrijke graslanden, dus ook
daar zorgen we voor. We hebben
hoge bomen weggehaald waardoor kraaien geen uitkijkpunten
hebben en ook de vos weren we.
Laat maaien is hier vanzelfsprekend.“ Maar dergelijke maatregelen zijn kostbaar. Roelf Hovinga
kon voor maatregelen in zijn gebieden een beroep doen op een
speciaal fonds van Landschap
Noord-Holland: het weidevogelfonds.
In 2019 brachten duizenden donateurs € 63.000 bij elkaar voor
het weidevogelfonds. Iedereen
die ook iets voor de weidevogels wil doen, kan een bijdrage
doen in dit fonds en zo samen
met Landschap Noord-Holland
de weidevogels helpen. Vanuit
het fonds worden allerlei maatregelen vergoed zoals het plaatsen
van stroomrasters tegen vossen,
het vervatten van greppels en het
inrichten van natte weilanden.
Landschap Noord-Holland vraagt
dit jaar speciale aandacht voor de
grutto met onder andere speciale vogelkijkdagen en een mooie
wandelroute rond het Landje van
Geijsel. Kijk voor meer informatie op: www.landschapnoordholland.nl.grutto.

maar liefst €2.500 op. De opbrengst komt ten goede aan het
Duinenfonds. Het Duinenfonds is
van origine een initiatief van een
groep betrokken ondernemers
uit de regio. Vanwege de teruglo-

pende budgetten, vanuit de overheid, voor het onderhoud van het
Nationaal Park, vonden zij het belangrijk zich voor de duinen in
te zetten. Daarom hebben ze in
2014 het Duinenfonds opgericht.

Professor doctor Bob van Hilten geeft deze middag informatie over onderzoek dat gaat
bijdragen aan het gericht inzetten van bestaande medicatie en het ontwikkelen van
nieuwe geneesmiddelen.
Toegang € 2,- p.p. incl. koffie/
thee.
Informatie op tel.:
023-5278170 of 06-3632330.

Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening

In de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening is het niet mogelijk kleinschalige woningbouw
te realiseren in het landelijk gebied als er niet aan de rijksregels
wordt voldaan. Met de nieuwe
omgevingsverordening wordt dit
in Noord-Holland Noord wel mogelijk en mogen gemeenten hier-

over beslissen. Aan de rand van
kernen en aan dorpslinten kunnen hierdoor woningbouwprojecten met maximaal 11 woningen worden gerealiseerd.
In de nieuwe verordening zijn
de kernkwaliteiten van de landschappen vastgelegd en worden ze beschermd. Er zijn drie beschermde landelijke gebiedstypen: Unesco werelderfgoed, Natuur Netwerk Nederland (NNN)
en het Bijzonder Provinciaal
Landschap (BPL). In het BPL zijn
kleinschalige woningbouwontwikkelingen aan de rand van kernen toegestaan als de kwaliteiten
van het gebied niet worden aan-

Maaike en Marianne al tien
jaar vrijwilliger bij Home-Start
Haarlem - In deze maand, februari, zijn Maaike de Jong en Marianne Laceulle 10 jaar vrijwilliger bij
Home-Start Haarlem. In al die jaren zijn zij iedere week op bezoek
gegaan bij Haarlemse gezinnen
die een tijdelijk steuntje in de rug
goed konden gebruiken.

getast. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voortaan rekening worden gehouden met de
risico’s van klimaatverandering.
Het gaat dan om wateroverlast,
overstroming, hitte en droogte.
Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risico’s te voorkomen
in kaart brengen.
Met de nieuwe omgevingsverordening biedt de provincie ruimte aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om
windturbines te plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van gemeenten gebieden
aanwijzen waar windturbines

mogen komen. De gemeenten in
de MRA kunnen op basis hiervan
verder invulling geven aan de Regionale Energie Strategieën.
Met de nieuwe omgevingsverordening worden 21 verordeningen samengevoegd tot 1 verordening. De ontwerp-Omgevingsverordening NH2020 ligt vanaf
18 februari ter inzage. Tot en met
10 april 2020 kan op het ontwerp
van de omgevingsverordening
worden gereageerd. Deze reacties verwerkt de provincie. De
omgevingsverordening zal vervolgens vóór de zomer door Provinciale Staten worden vastgesteld.

Foto aangeleverd door Home-Start

Regio - Het ontwerp van de nieuwe omgevingsverordening van
de provincie Noord-Holland is
klaar. Met deze verordening worden meer plannen mogelijk en
krijgen gemeenten meer zeggenschap. Een belangrijk uitgangspunt blijft de bescherming van de
bijzondere landschappen.

Landelijke jeugdtrainersavond in Haarlem
Haarlem - Op vrijdag 27 maart
2020 vindt op het complex van
vv Schoten op de Vergierdeweg
265-A in Haarlem de landelijke
jeugdtrainersavond plaats.
Het thema van deze avond is het
trainen van jeugdspelers. Het
gaat hierbij om zowel de training
van pupillen als de junioren. Op
deze avond zal aandacht worden
besteed aan zowel techniektraining als wedstrijdgerichte training.
De jeugdtrainersavond is er voor
jeugdtrainers om de jeugd (nog)
beter te kunnen trainen en coachen. Hierbij worden praktische
tips en trucs besproken en getoond in de praktijk. Ideaal voor

zowel de ervaren als de beginnende jeugdtrainers om aan deel
te nemen. Wij verzoeken daarom
deze informatie ook aan andere
jeugdtrainers door te geven zodat ook zij deel kunnen nemen
aan deze unieke jeugdtrainersavond. De jeugdtrainersavond is
voor alle jeugdtrainers toegankelijk.
Jeugdtrainers van diverse verenigingen zijn aanwezig: een ideale gelegenheid om kennis uit te
wisselen en nieuwe contacten op
te doen.
Vooraf aanmelden kan via: www.
jeugdvoetbalopleiding.com/
landelijke-jeugdtrainersavond.

Expositie ‘Stille sporen’

Parkinson
Café Haarlem
& Omstreken
Haarlem - Op woensdag 4
maart is er weer van 14-16 uur
Parkinson Café in Wijkcentrum
De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98 te Haarlem.

Foto aangeleverd door Duinenfonds

Foto aangeleverd

bieden een luisterend oor, praktische hulp en vriendschap. Ze
doen bijvoorbeeld iets gezelligs
met de kinderen, denken mee
over de opvoeding of de administratie of gaan samen met het
gezin naar buiten, naar de bibliotheek of kinderboerderij.
Inmiddels hebben zij bij elkaar
Maaike en Marianne zijn heel en- zo’n 18 gezinnen ondersteund
thousiast over hun werk voor en zijn ze nog steeds enthousiHome-Start. Ze hebben het ge- ast, want beiden gaan binnenkort Marianne Laceulle (links) en Maaike de Jong (rechts).
voel echt iets voor iemand te weer starten in een nieuw gezin.
nitas en is er voor inwoners van liger aan de slag wilt, kijk dan op
kunnen betekenen op een gelijkwaardige basis en zien het als Home-Start is een landelijk pro- Haarlem. Al je meer wilt weten www.home-start.nl of bel één
mogelijkheid in contact te ko- gramma in opvoedingsonder- over dit programma, omdat je van de coördinatoren:
men met gezinnen die misschien steuning. Home-Start Haarlem in een zware periode zit met je Stéphanie 06 35130429 of
heel anders in het leven staan. Ze wordt uitgevoerd door Huma- gezin of omdat je wel als vrijwil- Monique 06 53614050.

Haarlem - ‘Stille sporen’ is de titel van een nieuwe tentoonstelling met landschappelijke werken van Maartje Blans en Christina Hallström in Kunst Centrum
Gedempte Oude Gracht 117-121
Haarlem. Van Maartje Blans zijn
een serie sculpturale landschappen te zien. Haar gelaagde schilderijen kenmerken zich door een
dynamische interactie van materiaal, schaduwwerking, ruimte en
een verfijnd lijnenspel. Christina
Hallström presenteert haar fotogrammen, foto’s waar geen fototoestel aan te pas komt. Zij legt
zeewier vast op aquarel-papier
via een blauwdruktechniek. ‘Stille sporen’ is te zien in het kunst- Christina Hallstrom uit de serie
centrum van 21 maart tot en met ‘’Photograms’’ (beeld aangeleverd
door Kunst Centrum Haarlem).
16 mei 2020.
Geopend van dinsdag tot en met
zaterdag, van 11.00 t/m 17.00 uur.

Meer informatie op:
www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Talentenshow Sancta Maria
Haarlem - Op woensdag 26
februari 2020 vindt de jaarlijkse talentenshow ‘SanctTalent’ van Lyceum Sancta Maria
plaats op de Van Limburg Stirumstraat 4, te Haarlem. Leerlingen uit alle jaarlagen konden zich opgeven voor de audities, maar slechts de allerbesten staan woensdagavond op
het podium.
Ook dit jaar waren de audities voor SancTalent overweldigend, maar uiteindelijk hebben de organisatoren hun keuze kunnen maken. Het belooft

Goochel-les
in Bibliotheek
Haarlem

een diverse show te worden;
naast muziek, zang en dans
staat er dit jaar ook een comedy act op het programma. En
door de winst van Duncan Laurence, staat ook Sancta’s talentenshow volledig in het thema
van het Eurovisiesongfestival.
Kortom, ook dit jaar zal het
weer een prachtige ervaring
zijn om SancTalent te bezoeken. Op woensdag 28 februari gaan de deuren weer wijd
open om het publiek hartelijk
welkom te heten. Aanvang is
om 19.30 uur.

te leren. Het optreden is gratis bij
te wonen en vooral geschikt voor
kinderen van 9 tot en met 16 jaar
(en hun ouders). Aanmelden van
tevoren is niet nodig. Enthousiast geworden? Neem meteen een
goochelboek uit de Bibliotheek
Haarlem - Wil je leren gooche- mee naar huis om trucs voor belen? En ben je je goocheldoos ginners te leren.
een beetje ontgroeid? Schuilt
in jou een jonge Hans Kazan of
Hans Klok? Kom vrijdag 21 februari van 14:30 – 15:30 uur naar de
jeugdafdeling van de Bibliotheek
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat
32). Drie goochelende junioren
van de Goochelclub NBG geven
een goochelshow van 30 minuten. Ook kun je informatie krijgen over de goochelclub en hoe
deze te werk gaat om jou de fij- Foto aangeleverd door
ne kneepjes van de goochelkunst Bibliotheek Zuid-Kennemerland
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Lente komt op gang in Heemstede
Heemstede - Grijs en bruin maken langzaam plaats voor kleur, ook
in Heemstede. Krokussen en narcissen vormen traditioneel de voorbode van de lente. Paars en geel geven troost in een soms troosteloos weerbeeld zoals de afgelopen dagen. Sneeuwklokjes laten al
eerder van zich zien. Ze staan in tuinen maar ook ‘en masse’ aan de
bosrand zoals nu aan de Prinsenlaan aan de rand van de Overplaats
(Beeld: Joke van der Zee)
zo mooi te zien is.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Automobilist rijdt
verkeerslicht uit de grond
Haarlem - Een automobilist is zaterdagmiddag 15 februari hard
tegen een verkeerslicht gebotst
op de Wagenweg (N208). Rond
17.15 uur reed de jonge bestuurder het verkeerslicht uit de grond.
De schade aan het voertuig en
het verkeersmeubilair is aanzienlijk.
Veld lila krokusjes bij Kennemerduin.

Traditionele krokussen op de Glip.

Fris geel van de narcis, op de kruising Camplaan en Heemsteedse dreef.

Koninginnenhapjes
Dit kippenragoutgerecht is oorspronkelijk uit
de Zuidelijke Nederlanden en Vlaanderen. Deze versie heeft een eigen twist en is wat bewerkelijk, maar het resultaat en de smaak mogen er
zeker zijn. Als u dit geproefd hebt, eet u nooit
meer ragout uit blik. Voor 3 à 4 personen. Serveren met rijst of brood.
Benodigdheden:

• 2 grote, flinke kippenbouten
• 250 gram kippengehakt
• 1 pakje roomboter
• Sap van 1 citroen
• 1 bosje lente-uitjes gesneden
• 2 fijngesneden teentjes knoflook
• 3 eetlepels ketjap
• 3 eetlepels room
• 2 eieren
• Wat verse koriander
• Een zakje soepgroenten
• 1 eetlepel balsamicoazijn
• 1 kleine halve Spaanse rode peper gesneden
in ringen
• 2 laurierblaadjes
• 2 snufjes nootmuskaat
• 1 flinke scheut cognac/brandy of eventueel
droge witte wijn
• 300 gram bloem
• Paneermeel
• 1,5 liter gekookt water
• peper, cayennepeper en zout naar smaak.
• 2 kip bouillonblokjes

achter het fornuis

Neem het diepe bord met de gare kippenbouten en verwijder alle botjes. Doe dit nauwkeurig, zodat er geen botjes of splinters achterblijven. Snijd het witvlees in reepjes. Kippenvel mag
mee als vlees.
Haal na 15 minuten koken met de schuimspaan
de kippengehaktballetjes uit de bouillon en leg
deze bij het witvlees. Breng de bouillon weer
zachtjes aan de kook en voeg gezeefde bloem
toe om te binden, met de garde kloppen, totdat
de klonten verdwijnen. Eventueel met de staafmixer klonten verwijderen, tot het een gebonden gladde ragout wordt. Op smaak brengen
met peper en zout. Als laatste de kippengehaktballetjes met het witvlees er doorheen roeren
en even op rustig laag vuur laten doorkoken. Op
het laatst de verse koriander toevoegen. Even
proeven of ragout niet te flauw is.

Besprenkel de kippenbouten met het sap van
de citroen. Zo blijft het mals. Strooi daarna een
snufje nootmuskaat, zout, peper en cayennepeper erover.
Wijnadvies: een heerlijke rijpe Chardonnay
Verwarm water in de waterkoker.
of een kruidige droge witte wijn, zoals een
Doe 125 gram boter in een stoof- of soeppan en Gewürztraminer. Eet smakelijk!
fruit in de boter de knoflook, de lente-uien de
Spaanse peper. Blus af met de scheut cognac en
laat even verdampen. Braad hierin de kippenbouten even aan, aan beide kanten, tot ze een
beetje schroeien. Zet het vuur niet te hoog. Blus
de kip af met het gekookte water en voeg de
bouillonblokjes toe met de laurierblaadjes toe.
Laat even koken en voeg daarna het zakje soepgroenten toe. Voeg zout en peper naar smaak
toe en de eetlepel balsamicoazijn. Laat de soep
zachtjes koken totdat kippenbouten goed gaar
zijn en bijna van het bot vallen.
Draai intussen de kippengehaktballetjes. Maak
deze door de gehakt tot een gladde massa te
mengen met 2 eieren, de room, de ketjap, zout,

De gemeente wordt in kennis gesteld om de verkeerslichten te
vervangen.

Slim op pad met
uw smartphone

Sneeuwklokjes gegroepeerd aan de Prinsenlaan.

peper, snufje cayennepeper en snufje nootmuskaat. Schep paneermeel door de gehakt, totdat
het stevig genoeg is
om hier balletjes van
te draaien. Draai balletjes van ongeveer 3
cm doorsnee.
Schep
met
een
schuimspaan de kippenbouten uit de pan en leg deze even weg op
een diep bord.
Zeef de groenten uit de bouillon en vang alleen
de bouillon op in een andere pan. Zet deze pan
weer op een gemiddeld vuur en kook hierin de
kippengehaktballetjes.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en de bestuurder is nagekeken, maar hij hoefde niet naar
het ziekenhuis. Een berger sleept
het voertuig weg.

Beethoven Lost
in Silence in
Toneelschuur
Haarlem - Op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 februari (première) om 20.30 uur speelt
altvioliste Esther Apituley Beethoven Lost in Silence in de Toneelschuur, Lange Begijnestraat
9 in Haarlem. De voorstelling is
geïnspireerd op het proces van
het wegvallen van het gehoor en
de laatste periode van Beethovens leven, waarin hij echt doof
werd, maar waarin hij zijn meest
gewaardeerde stukken componeerde. Beethoven Lost in Silence is gemaakt in samenwerking
met doven en slechthorenden
en ook geschikt voor deze groep
mensen.
In Beethoven Lost in Silence worstelen vier topmusici, een horende en een dove acteur/danser
met de vraag wat het betekent
als je je gehoor kwijtraakt. Bevrijdt het de muziek of beklemt
het de omgang met anderen?
De performers kruipen in de huid
van de legendarische Beethoven,
zijn radicale vernieuwing in de
muziek, maar ook zijn groeiende
wantrouwen tegenover schnabbelende muzikanten, dokters, gelieven en het burgerlijke Weense
leven, dat van conventies aan elkaar hangt.
Een visuele, muzikale voorstelling met humor die de zintuigen
uitdaagt. Met schurende teksten
van Ko van den Bosch en prikkelende composities van Reza Namavar. Kaarten en informatie via
www.toneelschuur.nl.

Heemstede/regio - Even een rondje wandelen of een mooie fietsroute volgen? Maak met uw smartphone zelf een mooie route,
zoek op waar u lekker kunt lunchen of wat u onderweg tegenkomt. Ook de weg vinden in een vreemde stad en het reizen met
openbaar vervoer wordt makkelijker met een smartphone. Hoe?
Ervaren vrijwilligers van SeniorWeb Haarlem helpen u met het installeren van de verschillende apps. En zij leggen stap voor stap uit
hoe u slim op pad gaat met uw smartphone.
Bij SeniorWeb staat de maand maart in het teken van Slim op pad.
SeniorWeb Haarlem doet mee met deze landelijke actie.
Wanneer?
• Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17, tijdens open inloop
donderdag 27 februari een speciale presentatie om 14.00 uur
door Ludo Korteman, ervaren vrijwilliger van SeniorWeb Haarlem.
• Haarlem, locatie De Baan, Nauwe Geldelozepad 17, open inloop
woensdag 11 maart tussen 10.00 tot 12.00 uur.
• De Luifel Wij Heemstede, Herenweg 96, open inloop dinsdag 17
maart tussen 10.00 en 12.00 uur
• Buurtvereniging Overveen, Vrijburglaan 17, donderdag 19 maart
tussen 14.00 tot 16.00 uur.
Deze open inlopen zijn gratis, aanmelden is niet nodig. Neem uw
eigen smartphone mee!
Kijk voor meer info over de landelijke actie van SeniorWeb:
seniorweb.nl/slim-op-pad

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

19 februari 2020

Genieten van opera’s door Blazersensemble

Heemstede - De studenten musiceren al bijna veertig jaar in het
Domstad Blazers Ensemble, maar
die studenten van het eerst uur
zijn allang afgestudeerd en ze
spelen nog steeds muziek omdat
ze het leuk vinden. Inmiddels zijn
de blazers van het Utrechts Studenten Orkest en het Nederlands
Studenten Orkest een professioneel orkest dat naast concerten
ook muzikale sprookjes op scholen uitvoert.

Zondagmiddag
mocht
Piet
Scheele, voorzitter van de Vrienden van de Oude Kerk, veel operaliefhebbers ontvangen. Hij introduceerde tien blazers, een
contrabas en een heel enthousiaste dirigent, Leon Bosch, die een
uitleg gaf over de opera Carmen.
Zoals vele opera’s een verhaal
over intrige, jaloezie, wraak, charme, uitdagen. Dus ook bij Carmen
die sterft na een stierengevecht.
Leon benadrukt nog dat Italianen en Spanjaarden na afloop
van een opera uitbundig “Bravo”
roepen, waar wij het houden op
klappen, soms zelfs staand.
De opera Tosca zit wat moeilijker in elkaar. Leon laat prachtige
beelden zien van een kerk en de
Engelenburg in Rome, waar Tosca
zich van de muren stort als ze tot
de ontdekking komt dat haar ge-

20 februari

Cello- en pianoconcert in De
Kapel. Potgieterweg, Bloemendaal. Om 20 u. Voor Nadere informatie: www.dekapel-bloemendaal.nl.
Creatieve middag met Gaby
Godijk. WIJ in de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van 14-15.30 u.

21 februari

Mediaspreekuur, 14-15:30 uur.
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.

liefde toch geëxecuteerd is nadat
ze een vrijgeleide had weten te
bemachtigen. Verraad dus! Nog
zo’n deugd die in alle toonaarden bezongen wordt en mensen
meesleept. Zo gaat dat in opera’s,
zo vatte de voorzitter het na afloop samen.
Tragiek in prachtige muziek om
van te genieten, vooral in de Oude Kerk die door de Vrienden van
de Oude Kerk nu zo toegankelijk is gemaakt voor uitvoeringen
als deze. Er komen dit voorjaar
nog enkele theeconcerten, op 15
maart een Passieconcert door het
Vocaal Ensemble Vocantare en op

19 april een concert met piano,
viool en cello door het Delta Piano Trio, om het najaar op 20 september in te zetten met Klezmajeur, de volksmuziek van Joodse en zigeunerafkomst. Na afloop van deze gratis toegankelijke concerten, maar een bijdrage
wordt wel op prijs gesteld, is er
koffie en thee met eigengemaakte taart en een gezellige praat.
U kunt ook lid worden van de
Vrienden van de Oude Kerk, kijk
op www.pknheemstede.nl in de
agenda bij bezoek-concerten.
Ton van den Brink

Een nieuwe directeur voor
WIJ Heemstede: Menso de Maar
Heemstede - Menso de Maar, de
nieuwe directeur WIJ Heemstede
stuurde me zeer correct een mailtje dat de afspraak ietsje verlaat
is: “Ik zit nog midden in het land
en zit in een file met al die regen”.
Hij is net drie dagen aan de gang
bij WIJ Heemstede als opvolger
van Annette Aukema en begint
al de weg te weten. Als directeur/
bestuurder van Stichting Sportpark de Eendracht kent hij ook
de weg in Sociaal Werk Nederland. Werken met groepen of personen die hulp bieden op diverse
niveaus, bij de Eendracht in Amsterdam-West met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Met veel vrijwilligers die het gras
maaien en het werken met mensen die enige beperking hebben.
Voor hun welzijn. Dat maakt de nis gemaakt met 45 medewerkers
stap naar WIJ Heemstede relatief en met al veel van de 200 vrijwilklein. Past bij Menso.
ligers. Hij heeft al een beeld van
de geschiedenis van WIJ, die beSociaal maatschappelijk be- gon in die kleuterschool aan de
schouwd is het besturen van een Lieven de Keylaan, tot en met het
sportvereniging van een opzet samengaan van Casca met Welals De Eendracht niet zo verschil- zijn Ouderen, organisatorisch belend dan bij WIJ Heemstede. Met geleid door Monique Klompé. De
alle sociale activiteiten die ge- laatste drie jaar door Annette Auhouden worden door professio- kema, die de medewerkers weer
nals en vrijwilligers, de organisa- power gaf en het vertrouwen met
tie, het overleg met de gemeente. de gemeente herstelde. Ook de
Bij WIJ Heemstede heeft hij ken- veranderingen in de organisatie

uur) vormt de grote zaal van het
Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, het podium waar de nalatenschap van de sterren nog eenmaal zal schitteren. Naast Freek,
Bob en Lucretia bestaat de indrukwekkende lijst uit Monique Klemann (Lois Lane), Beatrice van der Poel (Beeswamp), Jeroen den Hengst en Kevin More.
Ook zijn er lokale helden als E1
TEN (voormalig Gotcha!), Leonard
Domhof (Bouncers) Xander Hubrecht (VanVelzen), Rom Helweg,
Jaco van der Steen, Stephan van
de Kimmenade, PP Fischer, Arnd
Broeke en Bert Heemskerk.

Open inloop music & mind
project. Ontmoetingscentrum
Heemstroom, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Van 14-15.30 u.
Goochel-les in Bibliotheek
Haarlem. Gasthuisstraat 32,
Haarlem. Van 14.30-15.30 u.
Gratis toegang. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Peuterbieb, 10:30-11:15 uur.
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Autobiografisch theaterconcert zangeres DO. Theater de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 20.15 u. Kaarten à € 22,via www.podiaheemstede.nl of
op tel.: 023 5483838.

28 februari

Alliance Française: Workshop
Gustatif Chocolat avec Anna
Sabidussi. De Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. Aanvang 20.15 uur. Cursisten/
vrienden gratis, anders € 8,-.

28 februari t/m 1 maart

De 48 uur van Beethoven en
Sjostakovitsj.
Philharmonie,
Lange Begijnestraat 11 in Haarlem. Meer informatie en kaarten op: www.de48uurvan.nl. of
op telnr. 023-5121212.

Ronit Palache over Ischa Meijer
bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 138, Heemstede, om
15 u. Toegang vrij. Reserveren
gewenst via 023 5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.
Celloconcert met Joachim
Eijlander en Aart Bergwerff
op kistorgel. Kunstfort, Fortwachter 1, Vijfhuizen. Aanvang
20.15 u, inloop 19.30 u. Toegang € 23, incl. drankje in pauze. Kaarten via www.cruquiusconcerten.nl.
Boekpresentatie ‘50 van 70’.,
om 16 u. Boekhandel Blokker,
Binnenweg 148, Heemstede.

7 maart

Oud Zandvoort wandeling op
iedere eerste zaterdag van de
maand. Zandvoorts Museum,
Swaluestraat 1 in Zandvoort.
14 u., prijs: € 5,- per persoon.
Biomarkt
in
Haarlemmer
Kweektuin. Ingang Kleverlaan 9, Haarlem. Van 10-15 u.
Informatie: biomarkt@wijtelengroente.nl, www.haarlemmerkweektuin.nl, www.wijtelengroente.nl.

23 februari

10.000 stappenwandeling. Vertrek 10 u. vanaf het zwembad
Groenendaal Sportplaza op de
Sportparklaan16, Heemstede.

Workshop vogelhuisjes beschilderen bij KIMT. Voor basisschoolkinderen. Max. deelnemers: 12. Locatie: Tuinhuis
KIMT, Herenweg 18 Heemstede, ingang Groenendaalse bos,

van de vele cursussen is in rustiger vaarwater gekomen.
Met zijn ervaring een organisatie
te begeleiden bij het meten, vergroten en communiceren over
haar impact, kan hij gaan fijn slijpen bij WIJ Heemstede. Simpel
gezegd, wat brengt een vergadering of een bijeenkomst eigenlijk
op. Heerlijk om daaraan te werken in Heemstede.
Ton van den Brink

ten begeleid, de zogenoemde
RipLiveBand, bestaat uit Arnold
Smits (Gotcha!/Raggende Manne), Thijs Vermeulen (Sjako), Paul
van Schaik (Family/Alain Clark),
Xander Treffers, Mindel Koning
(zang) en Bart van der Poel (Sellfish). Violiste Maria Eldering en
blazersmuzikanten Rodney Calis en Erwin Benjamins sluiten bij
een aantal nummers aan. De backingvocals worden gedaan door
de Ripgirls (Marieke Terol – Hegger, Lisa Cobelens en Muriel van
Tributeconcert RipLive is sinds
Dijk). De presentatie ligt in de
het ontstaan in 2017 een van de
handen van de bedenkers van
grootste hommages aan overhet concert, Hans Goes en Alain
leden artiesten. Op 13 maart
Timmers.
om 20.30 uur (zaal open om 20 De strakke band die de arties- Kaarten via www.patronaat.nl.

rie van Rijn op tel. 023-8224297
of Ellen Swart tel. 023-5483828.
Lezing door stadsecoloog Niels
de Zwarte bij PKN. De Pauwehof achter de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein in Heemstede. om 20 u. Toegang gratis,
vrijwillige bijdrage mogelijk.

3 maart

Koffie met muziek op Plein1.
WIJ Heemstede in Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. Van
10.30-12 u. Kosten 20 euro
p/k. Aanmelden: Plein1 1e verdieping of tel.: 023- 5288510.

17 maart

Workshop Fondsenwerving.
WIJ in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Van 19.30-21.30
u, inloop vanaf 19.15 u. Gratis. Aanmelden tot donderdag
12 maart 2020: jvanduin@wijheemstede.nl (16 deelnemers).

26 februari

Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Talentenshow op lyceum Sancta Maria. Van Limburg Stirumstraat 4, Haarlem. Aanvang
19.30 u.
Frans komisch drama bij Diner
& Film. Wij Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 18 u. aan tafel en om 19.15
u. start film. Diner & Film samen €17,50. Alleen film entree
€7,-. Opgeven: www.wijheemstede.nl of 023-5483828.

18 maart
24 februari

Workshop Intuïtief schilderen.
De Luifel, Hereweg 96, Heemstede. Van 10-12 u. Kosten per
workshop: € 20,- incl. materiaal. Meer info: www.intuitiefschilderen.nl. Verplicht reserveren via www.wijheemstede.
nl of op tel.: 5483828.
Natuurexcursie Bolwerken en
Kenaupark. vanaf 11 u. Start
vóór Albert Heijn (To Go) in het
station Haarlem Centraal. Aanmelden vooraf niet nodig. Info:
Harry Lips, tel.: 023-5340055.

22 februari

Tributeconcert RipLive met
ijzersterke line-up
Haarlem - Met een line-up die
werkelijk alle kanten op gaat belooft de vierde editie van het jaarlijkse eerbetoon aan overleden
artiesten een memorabele avond
te worden. Het concert, dat bekend staat om haar kwalitatieve
en eigenwijze programma, overtreft zichzelf dit jaar met een sterke line-up. Freek de Jonge, Lucretia van der Vloot en Bob Fosko
zijn de laatst bevestigde namen
in de indrukwekkende lijst.

▲

Theeconcert in Oude Kerk met
opera van Carmen en Tosca

t.o. Manpadslaan. Van 14-15.30
u. Aanmelden: info@kominmijntuin.com of telefonisch:
023-5282651 (Mik van der Bor).

25 februari

Open Inloop Vriendinnenclub. WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Om 14 u. Voor informatie: Cor-

Lezing ‘Het jaar van de wilde
eend’ bij Vogelhospitaal. Vergierdeweg 292, Haarlem. Van
19-21 u. . Aanmelden verplicht
wegens beperkte ruimte op:
beheerder@vogelhospitaal.nl.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf februari

Expositie Carlos Casas met een
boodschap. De Heerlijkheid,
Raadhuisstraat 62 te Heemstede.

Tot 1 maart

Tentoonstelling Keizerin Sisi.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Info op:
www.zandvoorts-museum.nl.

T/m 1 juni

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum.
Spaarne 16, Haarlem. Meer info op: www.teylersmuseum.nl/

Heemsteedse huiskamers gezocht
Heemstede - Tussen de schemerlamp en de bank zingen over een
verloren liefde. Of naast de keukentafel een verhaal vertellen
over de koe die vroeger achter in
de wei stond en op een dag verdwenen was. De Heemsteedse
cabaretier Anouk Kragtwijk is op
zoek naar huiskamers. Om daar
haar kleinkunstliedjes te zingen
en te oefenen voor het Amsterdam Kleinkunst Festival waar ze
volgend jaar aan mee wil doen.
Wat ze nodig heeft? Niet zo veel
eigenlijk. Vooral een plek waar de
piano van Heemstedenaar en pianist Jasper Swank kan staan. En
publiek, liefst zo veel mogelijk.

Vrienden, familie, buren, vage
kennissen via de basisschool van
je zoontje, de juf van de yoga-opleiding: iedereen eigenlijk die op
een doordeweekse avond of zaterdag of zondag naar muziek wil
luisteren. De kosten zijn gratis, al
gaat ze daarna wel met de pet
rond. Het concert duurt ongeveer
een uur en een kwartier. Piano
kan zelf meegenomen worden.
Anouk Kragtwijk won twee jaar
geleden de Persoonlijkheidsprijs
op het Utrechts Cabaret Festival
en werd vorig jaar tweede in de
finale van de Comedy Slam. Ze
werkt voor NRC en schrijft daar
interviews en persoonlijke stuk-

Opbrengst gaat naar Kika:

Boek ‘50 van 70’, portret
van actieve zeventigers
Heemstede - Gea Beukema en
Charlotte Krop, twee Haarlemse
vrouwen van net zeventig hebben een fotoboek gemaakt met
de titel ’50 van 70’ met 50 portretten van actieve generatiegenoten. De opbrengsten van
het boek gaan naar KiKa, Stich-

ting Kinderen Kankervrij. Gea en
Charlotte gunnen het kinderen
met kanker ook om zo’n leeftijd
te bereiken.
Het boek wordt gepresenteerd bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 148 op zaterdag 29
februari om 16 uur.

Foto: Anne van Zantwijk
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ken over duurzaamheid. Liedjes,
contactgegevens en andere informatie is te vinden op: www.
anoukkragtwijk.com en www.
instagram.com/anoukkragtwijk.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 19 februari 2020

Heemstede

Heemstede scoort hoog ten opzichte van vergelijkbare gemeenten

Uitkomsten burgerpeiling
Waarstaatjegemeente 2020

Vergadering
gemeenteraad op
donderdag 27 februari
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook via
WhatsApp
0610987687
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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland, melding
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur:
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen,
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags.
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023,
of doe dit online via www.heemstede.nl
Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023
Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur.
(vrijdagmiddag gesloten)
U kunt ook een afspraak maken voor een
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Eind 2019 is de burgerpeiling
Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd onder
inwoners van 18 jaar en ouder van de
gemeente Heemstede. Het onderzoek
geeft inzicht in de mening van de inwoners
over allerlei gemeentelijke thema’s zoals de
zorg van de gemeente voor de woon- en
leefomgeving, het betrekken van inwoners
bij beleid, de gemeentelijke dienstverlening
en inspanningen om inwoners deel te laten
nemen aan de maatschappij. De uitkomsten
kunnen vergeleken worden met die van
vergelijkbare gemeenten.
Op www.heemstede.nl bij nieuws

leest u de samenvatting (factsheet) en het
volledige rapport.

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas
online die u gevonden hebt of zoek naar
de portemonnee die u kwijt bent. Meer
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Verkeersbesluiten Formule
1-weekend
In het weekend van 1 tot en met 3 mei
vindt in Zandvoort de Dutch Grand
Prix (Formule 1) plaats. Dit sportieve
evenement trekt veel bezoekers. Om het
verkeer soepel door Heemstede te leiden
en de hinder te beperken, zijn een aantal
verkeersbesluiten genomen.
Deze zijn vanaf 18 februari in te zien via
zoek.officielebekendmakingen.nl

Mobiliteitsplan

De organisatie van de Formule 1-race heeft
een mobiliteitsplan opgesteld om het verkeer
in goede banen te leiden. De omliggende
gemeentes, waaronder Heemstede, hebben
meegedacht. Inzet vanuit Heemstede is: de
verkeershinder voor inwoners zoveel mogelijk
te beperken. De maatregelen die genomen
worden moeten daarvoor zorgen, al zal het
voor sommige inwoners betekenen dat ze
iets moeten omrijden. Overigens is het advies
om in het Formule 1-weekend de auto zoveel
mogelijk te laten staan, gezien de verwachte
drukte.

Afsluiting

Onderdeel van het mobiliteitsplan is om
automobilisten te ontmoedigen met de
auto naar Zandvoort te komen tijdens de
Formule 1-races. Hierbij zal in Heemstede
de huidige verkeersroute door Heemstede
naar Zandvoort, via de Lankchorstlaan en
Zandvoortselaan, vanaf de Heemsteedse
Dreef ‘s ochtends afgesloten worden voor
gemotoriseerd verkeer in westelijke richting
van circa 07.00 tot 13.00 uur. Het verkeer wordt
omgeleid via Haarlem (Spanjaardslaan).

Informatieavond

Op dinsdagavond 17 maart om 19.30 uur
is er een informatieavond in het raadhuis
van Heemstede (Raadhuisplein 1). Hier zal
een toelichting worden gegeven op het
mobiliteitsplan en wat dit voor Heemstede
betekent. Daarna is er alle gelegenheid om
vragen te stellen.
Kijk voor meer informatie over het Formule
1-weekend en het mobiliteitsplan op
www.zandvoort.nl/formule1. (Voor het
mobiliteitsplan en vergunningen kunt u
doorklikken op ‘Documenten’).

Brandweer, Politie en
handhaving in actie
tegen foutparkeren
Foutgeparkeerde voertuigen kunnen
onbedoeld de brandweer hinderen, die bij
een brand supersnel ter plaatse moet zijn.
Dinsdag 10 maart maken handhaving, Politie
en Brandweer vanaf 19.15 uur gezamenlijk
een ronde langs verschillende knelpunten
in Heemstede. Met deze actie maken ze
autobezitters bewust van de soms ernstige
gevolgen voor een bluswagen, die vanwege
een foutgeparkeerde auto niet door kan rijden.
Omdat politie en handhaving bij deze actie
betrokken zijn, kunnen ze eigenaren van auto’s
achterhalen en ze aanspreken op hun gedrag.
De actie slaat twee vliegen in één klap, want
ook afvalverwerker Meerlanden ondervindt
bij het ophalen van vuilnis vaak overlast door
auto’s die in de weg staan.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Leidsevaartweg tot aan de e Leijweg
7, het aanleggen van een buis met een
glasvezelkabel, wabonummer 543056,
ontvangen 6 februari 2020
•
li er reef
het aanleggen van een
inrit, wabonummer 540459, ontvangen
3 februari 2020
• H ndellaan
het laatsen van een bord
met naam aanduiding, wabonummer
544647, ontvangen 7 februari 2020
• Herenweg
het herbouwen restaureren
van een klompenhok, wabonummer
540419, ontvangen 31 januari 2020
• I ssellaan
het laatsen van
zonnepanelen op een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 539005,
ontvangen 30 januari 2020
• Ir Lel laan - het laatsen van een
tijdelijke overkapping (stretchdoek) voor
7 maanden (april t/m oktober 2020),
wabonummer 541009, ontvangen
3 februari 2020
• ohan Wagenaarlaan
het laatsen
van een dubbele draaipoort en een
enkele looppoort, wabonummer 540705,
ontvangen 3 februari 2020
• Leidsevaartweg tot aan de e Leijweg
7, het aanleggen van een buis met een
glasvezelkabel, wabonummer 543056,
ontvangen 6 februari 2020
• Lorent laan
het laatsen van een

dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 540900, ontvangen
4 februari 2020
• Lorent laan
het laatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 541640, ontvangen
4 februari 2020
• aulus otterlaan het snoeien van
een rode beuk, wabonummer 543332,
ontvangen 6 februari 2020
• Laan van o enburg het laatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
bouwen terras, interne verbouwing en
uitbreiden badkamer in de verdiepingslaag,
wabonummer 531969, ontvangen
20 januari 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
•
ru uiusweg
het laatsen van
een reclamezuil, wabonummer 506711,
verzonden 10 februari 2020
•
r S hae manlaan het uitbreiden van
een woonhuis met een erker, wabonummer
517399, verzonden 10 februari 2020
•
r
horbe kelaan
het laatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010,
verzonden 10 februari 2020
• Laan van o enburg
onstru tieve
doorbraak, wabonummer 518212,

verzonden 13 februari 2020
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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn met zes
weken te verlengen.
• Lorent laan
het laatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 540900, ontvangen
4 februari 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Lorent laan
het laatsen van en
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 540900, ontvangen
4 februari 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op
www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code

over
werkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
de weg

en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag
27 februari 2020 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering
27 februari 2020

Bespreekpunten:
• Heemstede maakt het mogelijk
(nieuwe initiatieven 2018-2022)
• Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
2020-2050
Hamerpunten:
• Uitbreiden Stimuleringsbudget inwonersen of buurtinitiatieven

raadsvergadering 27 februari 2020
• Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.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 via telefoonnummer (023) 5485646
of per e-mail: griffie@heemstede.nl

Overige punten:
• Lijst van Ingekomen Stukken

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
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 stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

Lamia Yared opent Matinee
Mondial bij Circus Hakim

Foto aangeleverd

brengt Lamia een eerbetoon aan
deze oeroude liederen. Het is de
neerslag van optredens in vele landen en nu dus ook in Haarlem. Lamia Yared wordt begeleid
door Fotini Kokkala op de kanun.
Kees van Boxtel is gastmuzikant
op de bansuri.

Inloop vanaf 10.30 uur. Entree
volwassenen: € 17,50,- aan de
deur, in de voorverkoop entree
€ 13,00 Haarlem Pas / CJP € 10,-.
Kaarten in voorverkoop á € 13,00
ook verkrijgbaar in de winkel
Ananda (Kleine Houtstraat 36,
Haarlem.)

Sportevent op Haarlemse ijsbaan
voor ruim 100 ouderen
Haarlem - Meer dan 100 ouderen hebben zich aangemeld voor
het sportevent op de Haarlemse
ijsbaan.
Op vrijdag 21 februari wordt voor
deelnemers én mantelzorgers
van alle dag- en ontmoetingscentra van ouderenzorgorganisatie
Kennemerhart een sport-, spelen muziekactiviteit georganiseerd op de ijsbaan en het naastgelegen Kennemer Sportcenter.

Een evenement waarbij samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid centraal staat. Georganiseerd door alle dag- en ontmoetingscentra van Kennemerhart én met Stichting Sport Support, CIOS, de Wizzel, IJsbaan
Haarlem en het Kennemer Sportcenter.
Bewegen is goed voor de motoriek, het geheugen en om fit te
blijven. Bewegen zorgt ervoor dat

Open Inloop Vriendinnenclub
Heemstede - Op dinsdag 25 februari om 14.00 uur vindt er weer
een open inloop plaats van de vriendinnenclub bij WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, om kennis te komen maken met de vrouwen die zich inmiddels al hebben aangemeld bij
de Vriendinnenclub.
Wilt u vooraf al even contact of informatie, belt u dan met Corrie
van Rijn op 023-822 42 97 of Ellen Swart bij WIJ Heemstede, tel.
023-5483828.

het verouderingsproces geremd
wordt; het is goed voor de ademhaling, spieren en botten, het verkleint het risico op botbreuken,
het heeft positieve invloed op de
mentale gezondheid en het blijkt
een positieve invloed te hebben
op het voorkomen/reduceren
van dementie en Alzheimer.
Reden genoeg voor Kennemerhart om hier aandacht aan te
schenken met dit sportevenement.

Verkooptentoonstelling ‘Kiekjes te koop’
in Historisch Museum Haarlemmermeer
Cruquius - Nu het KNMI op zondag 16 februari de eerste lentedag noteerde, start Historisch
Museum Haarlemmermeer met
de lenteschoonmaak. Op de zolder van de enorme Mentzhoeve,
boven de tentoonstellingsruimten van het museum, zijn jarenlang vintage schatten verzameld.
Denk aan tentoonstellingsmateriaal, kaarten en replica’s van historische foto’s. Belangwekkend materiaal is gedigitaliseerd en gearchiveerd. Vanaf nu is een deel van
deze vintage beelden te koop in
het museum. De opbrengst van
de verkooptentoonstelling is bestemd voor de verlichting in de
nieuwbouw van het Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Graag zetten we in het paviljoen naast het gemaal een nieu-

we spot op het verleden. Kom kijken in Historisch Museum of er
voor jou een kiekje voor een kleine prijs bij zit.
Historisch Museum is tijdens de
voorjaarsvakantie van 18 t/m 23
februari elke dag open van 13
tot 17 uur. Daarna is het muse-

In 2003 (“Alles zo anders”) en

Historisch Museum ligt aan Bosweg 17, naast Claus Event Center.
Kijk op www.haarlemmermeermuseum.nl voor openingstijden
en routebeschrijving.

Foto’s aangeleverd

Haarlems cabaretduo Stan
en Wietse in Philharmonie
Haarlem - Op zaterdag 21 maart
om 20.15 uur gaat de voorstelling
‘We zullen zijn’ van het Haarlemse
cabaretduo Stan en Wietse in première in de kleine zaal van de
Philharmonie aan de Lange Begijnestraat 11 in Haarlem.
Stan Put en Wietse Algera komen
uit Haarlem en kennen elkaar van
de PABO. In 2000 zaten zij bij de
laatste 10 deelnemers van het
Leids Cabaret Festival en sindsdien gaan zij hun eigen weg. De
mannen brengen integer en muzikaal cabaret.

um open op woensdag en in het
weekend van 13 tot 17 uur.

Foto: Hilde de Wolf

Haarlem - Zangeres Lamia Yared opent op zondag 1 maart van
11-13 uur de Matinee Mondial
bij Circus Hakim op de Korte Verspronckweg 7-9 in Haarlem. Zij
brengt een zeldzaam repertoire
van klassiek Turkse en Arabische
muziek weer tot leven die teruggaat tot de 12e en 13e eeuw. Als
gepassioneerde vertolkster van
traditionele muziek uit het Nabije Oosten heeft zij zich lange
tijd verdiept in de kunst van de
oriëntaalse zang. Zij deed dit onder meer door reizen naar Griekenland, Turkije en Libanon waar
zij beroemde vertolkers raadpleegde en nauwgezet onderzoek deed.
Ze neemt ons mee terug in de tijd
met oude klassiek Arabische, Ottomaanse en Perzische muziek
zoals deze ooit werd vertolkt door
muzikanten die van hof naar hof
reisden, in een gebied dat zich
uitstrekte van Perzië tot in Andalusië. In haar recent verschenen
album ‘Chants des Trois Cours’

2008 (“Komen en gaan”) namen
zij een CD op met liedjes uit hun
programma’s. Optredens volgden
op festivals (met live band) en
met avondvullende programma’s
op podia als Het Oude Raadhuis,
‘t Mosterdzaadje, het Meterhuis,
len bloot. De première van “We
de Lichtfabriek en het Posthuis.
zullen zijn” is op 21 maart 2020
Na hun liedjesprogramma “Af- in de prachtige kleine zaal van de
scheidscomeback” (2016) en Philharmonie in Haarlem. Kaarde reünietournee “Dikke retro” ten zijn te bestellen via de (onli(2018), keren zij in 2020 terug met ne) kassa van de Philharmonie:
een nieuw programma “We zullen zijn”. Naast liedjes brengen de https://www.theater-haarlem.nl/
mannen ook weer korte sketches programma/16658/We_zullen_
en gaan zij zoals altijd met de bil- zijn/Stan_en_Wietse/

