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STOMERIJ EN WASSERIJ

Werk van
57 kunstenaars
op Kunstbeurs

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

Regio - In 2019 beleeft
Kunstbeurs Heemstede de
zevende editie. De opzet is
gelijk gebleven: door kunstenaars georganiseerd, hoge kwaliteit (stevige ballotage) en een levendige en
enthousiaste sfeer. Op het
evenement, van 22 t/m 24
maart, is er hedendaagse
kunst te koop van 57 professionele kunstenaars, die zelf
aanwezig zijn en graag over
hun werk vertellen. De Keramiekverzamelbeurs maakt
ook deel uit van Kunstbeurs Heemstede. Binnenkort meer over het evenement dat weer plaatsvindt in
Sportplaza Groenendaal aan
de Sportparklaan 16
Meer info: http://www.
kunstbeursheemstede.nl/

Broer en zus musiceren
in de Doopsgezinde kerk

Maxime Gulikers.
Heemstede - In de Doopsgezinde kerk aan de Postlaan te
Heemstede kunt u zondagmiddag 3 maart genieten van
een klassiek concert. Charlotte
Gulikers op cello en haar broer
Maxime Gulikers, violist, spelen
voor u vanaf 15.00 uur.

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
Chinees Restaurant

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

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00
AANBIEDING
1 portie mini loempia’s
6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

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

KEURSLAGERKOOPJE

Kalfsgehaktschnitzels

elke 4e

GRATIS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

depot

Duidelijk: Fietsenstalling overvol
Heemstede - Dat de fietsenstalling rondom station Heemstede/
Aerdenhout overvol is blijkt uit
deze foto. Twee tweewielers zijn
in de Leidsevaart gedeponeerd.
Geen plek? Waarschijnlijk baldadigheid.
Maar vol is de stalling zeker.
Mogelijk staan er veel fietsen die

geen (actuele) eigenaar hebben. ker ook een aanwas van nieuwe
Verhuisd, gestolen, vergeten... inwoners, zoals binnenkort de
wijk die nabij de Westelijke RandDit soort ‘verweesde’ fietsen haalt weg wordt gepland.
de gemeente van tijd tot tijd op;
de fietswrakkenacties worden Dus is er meer ruimte nodig. En
netjes van tevoren gepubliceerd minder baldadige acties want
in deze krant. Weesfietsen druk- die zijn geen oplossing voor het
ken op de stallingsruimte en ze- probleem.

Het tweetal voert werken uit van
R. Glière (duo’s voor viool en cello), G.B. Cirri (duo voor viool en
cello), Händel-Halvorsen (Passacaglia voor viool en cello) en M.
Ravel (Sonate voor viool en cello).

Charlotte Gulikers.
Het concert duurt tot ongeveer
16.30 uur, er is een pauze.
De toegang is gratis maar na afloop is er een collecte voor een
vrijwillige bijdrage.

Heemstede in beeld bij BNN/VARA

Typisch Heemstede in twaalf delen
Heemstede - BNN/VARA is
een jaar bezig geweest om in
Heemstede opnames te maken
van doorsnee Heemstedenaren
met een verhaal. De serie heet
‘Typisch Heemstede’.
Een jaar terug kwam de redactie
bij de schrijver van dit artikel op
bezoek om eens te praten over
hoe, wie, wat, waar in Heemstede. Vervolgens is de redactie opzoek gegaan naar personen die
zo’n beetje ‘doorsnede inwoners’
zijn. De gefilmde personen zijn
gevolgd in hun dagelijkse bezigheden. Wat gaat er schuil achter de hekken van de landgoederen? Is iedereen in Heemstede in goede doen? Wie wonen en
werken er en gaat ook hier achter
elke voordeur een verhaal schuil?
Gedurende twaalf afleveringen
kan de rest van Heemstede en
Nederland kennismaken met
voor hen in de meeste gevallen
nog onbekende inwoners. Maud

de Heemsteder

Ook 50+
van harte
welkom!

Heerlijk in de buitenlucht je geld verdienen?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

bezorgers/Sters
Krant bezorgen in de Rivierenwijk, o.a. de Linge 200 kranten

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

die werkte als docent Nederlands
gooide het roer om en begon
haar eigen hondenuitlaatservice.
Mohammed Alhamwi is gevlucht
uit Syrië. Bij de roeivereniging Het
Spaarne helpt hij de bootsman
en studeert hij met hulp van Reini
Elkerbout voor zijn inburgeringsexamen. Lucinda Kuik-van
den Bos is gevolgd op landgoed
Ipenrode waar de financiën ontbreken om het grote terrein in
goede staat te houden. Jochem
van Eeghen geeft een rondleiding op zijn buitenplaats Berkenrode. De dames van bakkerij De
Zoete laten zien hoe fysiek zwaar
het bakken van taarten is. Badr
Bada bestiert een Marokkaanse winkel waar hij het assortiment heeft aangepast aan de
inwoners van Heemstede. Je kunt
er in Heemstede niet omheen
Arno Koek van boekhandel Blokker te portretteren. In zijn zaak is

altijd iets bijzonders te doen maar
hoe doet hij dat?
Heemstede kent veel au pairs.
Au pair Firsty Andreati uit Indonesië gaat in haar vrije uurtjes
Nederland verkennen. Niels Vos
sport met een groep bij roeivereniging Het Spaarne. Een groep
met aangepast roeien voor mensen met een beperking. De in
Heemstede geboren Armeense
Carmen Aykaz is met haar acht
jaar de jongste. Zij koestert haar
Armeense afkomst.
Al met al een uitzending om naar
uit te kijken voor een ieder die
Heemstede nader wil leren kennen. De uitzendingen zijn wekelijks van maandag t/m donderdag vanaf 19.15 te zien. De eerste
uitzending is maandag aanstaande 4 maart.
Eric van Westerloo

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de winter
Heemstede – Alle ogen gericht op het sneeuwklokje. Dit bolletje dat als een van de eerste uit de wintergrond komt, is niet
zo groot van stuk. Door de close-upfoto lijkt het bloempje
dezelfde proporties te hebben als bijvoorbeeld een magnolia.
Veel verschillen in werkelijkheid; de magnolia komt nog even
niet aan de beurt. Deze week de focus, of liever gezegd: de
cameralens op het sneeuwklokje. Ze bloeien volop. Deze is
genomen bij de Manpadlaan. “Het staat er vol mee”, aldus
Marenka Groenhuijzen, die de macro-opname maakte. In de
namiddag stond er prachtig (zon-)licht op.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (38)

De huisnummers 83, 85 en 87
zijn van het jaar 1916. Kijkend
naar de bouwtekening van die
tijd zien we een fraaie bouwstijl.
Van de drie panden heeft vooral nummer 85 ondernemers
gehuisvest.

De toenfoto is van 1990 en is
gebruikt bij de koop van het
pand door Attila Ferenczy om
er de ‘Paramedische Praktijk
Heemstede’ te gaan beginnen.
Voor die tijd was de winkel al
een tijdje dicht. Ferenczy heeft
de zaak in 2014 over gedaan
Nummer 83 en 87 zien we voor- aan Bastiaan Waasdorp onder
al terug als woning in de diver- de naam ‘Fysio- en Oedeemse digitale stratenboeken van centrum Ferenczy’.
Heemstede. Hier en daar komen we advertenties tegen in De nufoto van Harry Opheikens
de Eerste Heemsteedsche Cou- is van 24 februari 2019. Mocht u
rant en/of het Haarlems Dagblad voor het aanbieden van
(gevonden) goederen of een
verzoek om huishoudpersoneel. Nummer 83 wordt, na een
sterfgeval, openbaar verkocht
op 15 september1927. In het
stratenboek van 1 januari 1929
wordt varkensslager Arend de
Boer op nr. 85 genoemd. Heeft
hij daar een winkel gehad? Op
30 april 1944 overleed de slager.
In een advertentie in de Eerste
Heemsteedsche Courant van 21
september 1934 lezen we over
de heropening op 25 september van het ‘Baby-Wolhuis’ van
Anna Kenter. Blijkbaar woonden ze op 83, want in de overlijdensadvertentie van haar man
in 1952 werd nr. 83 genoemd.
Het stratenboek van 1 januari 1940 vermeldt niet alleen het
Wolhuis op nummer 85, maar
ook meelhandelaar L. Dekker.
In 1944 werd Annie Kenter vermeld als contactpersoon bij het
overlijden van de weduwe Dekker.
In het stratenboek van 1 november 1957 worden de dames
F.M. en P.M. van Dam genoemd
als resp. directrice en costumière op nummer 85. Inmiddels
hebben zij een wolwinkel onder de naam ‘Dames van Dam’.

op de vijfde KiKaRoW-lezing op
maandag 11 maart met de titel
‘Teylers, 250 jaar aan het Spaarne’.
De lezing wordt verzorgd door
Bert Sliggers, wetenschapshistoricus en jarenlang conservator
van het Teylers Museum.
De naamgever van Teylers Museum, de Haarlemmer Pieter Teyler
van der Hulst, liet in 1778 zo’n 80
(!) miljoen euro na. Met dit fortuin
werd in no time een prachtig museum aan het Spaarne gebouwd.
Binnen enkele jaren kon je er niet
alleen de grootste elektriseermachine ter wereld bekijken, maar
ook een echt topje van de Mont
Blanc. En, o ja, en passant werd
er ook nog een stapeltje tekeningen van Michelangelo gekocht.
Wat gebeurde er allemaal aan

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 0238200170 (kantoor Heemsteder).

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 3 maart: mw. ds. Hetty
van Galen (Krommenie).

Bijdrage: Harry Opheikens

www.pkntrefpunt.nl

Binnenweg 67
Bennebroek

Zondag 3 maart
1e Lijdenszondag om 10.00 uur
Ds. Dirk Jorissen.
Na de dienst koffiedrinken in het
Jagershuis.

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 3 maart, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

PKN Heemstede
Achterweg 19A
Heemstede

Zondag 3 maart
Oude Kerk 10u.
ds. P.I.C. Terpstra,
dienst van Schrift en Tafel.
Crèche, Kinder Anders-dienst,
Verhalenboom en
De Kerk Draait Door.
www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 28 februari, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.
Zondag 3 maart, 10u.
Eucharistieviering. Bavokoor.
J.-J. van Peperstraten. Koffie.
Woensdag 6 maart, 10u.
Eucharistieviering Aswoensdag.
O.L.V. Hemelvaartkerk.
Past. R. Verhaegh.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

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

Bert Sliggers.
het eind van de 18e eeuw aan het
Spaarne?
Kaarten voor deze lezing bedragen €10 en zijn vooraf te bestellen via kikarow@hetspaarne.nl. Betaling kan op maandag
11 maart aan de zaal van Het
Spaarne, Marisplein 5, Heemstede. Aanvang lezing: 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur.
Kijk ook op: www.kikarow.nl.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

op de hoogte gehouden van de
eerste dag bij de nieuwe baas,
de eerste keer los (hond) of in
de tuin (kat) en andere mijlpalen. Dit vonden we ook een hele mooie: ‘Vorige week heeft hij
bij de dierenarts zijn balletjes rend om deze berichtjes te krijingeleverd en hij heeft er geen gen. Dus als je een nieuwe huiscentje last van’.
genoot zoekt kijk dan ook eens
bij de asielen in de buurt. MisOf als na eindeloos daten van schien is het volgende berichteen eenzaam konijn einde- je dan wel van jou!
lijk de juiste partner is gevonden: ‘De eerste dag hebben we Dierentehuis Kennemerland
Stanny en Elsa in een apart hok Keesomstraat 5, Zandvoort
naast elkaar gezet. De volgen- Tel 088-811 3420.
de dag hebben we ze samen Geopend van maandag tot
in keuken gelaten. Daar gingen en met zaterdag 11.00-16.00
ze meteen als zo knus tegen el- uur, dan ook telefonisch
kaar aan zitten dat ik het niet bereikbaar.
meer over m’n hart verkreeg ze
uit elkaar te halen’.

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Alzheimer Café

Regio - Hoe regel je de juiste zorg
op het juiste moment? Wanneer
de diagnose dementie gesteld
is, kom je in een andere wereld
terecht waarin er van alles geregeld moet worden. Hoe belang-

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

H. Bavo parochie

Gouden mandjes

Hondje Dibbes vertelt: ‘Mijn
vrouwtje zegt steeds dat ik van
mijn papa en mama blije beentjes en dansoortjes heb gekregen. Daarom mag ik voor altijd
bij ze blijven!’ De eigenaren Sylvester laten weten: ‘11 jaar geleden haalden wij onze Siamese kat uit het asiel. Hij is nu 16
en af en toe een beetje de weg
kwijt. We willen jullie graag laten weten dat we al jaren genieten deze eigenzinnige en We vinden het altijd hartverpraatzieke heer.’ Zo worden we warmend en soms zelfs ontroe-

Hervormd PKN
Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Valkenburgerplein
Heemstede

Eén van de mooiste dingen van
ons werk in het asiel is natuurlijk een goede plaatsing van
een hond, kat of konijn. We krijgen vaak berichtjes terug hoe
het gaat met de nieuwe huisgenoot, soms de volgende dag en
ook wel na een paar maanden.
Een aantal berichtjes willen we
graag met je delen!

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

Lezing met Teylers in de hoofrol
Heemstede - Met een estafettetocht van 1400 km door Nederland (de KiKaRoW) proberen 60
roeiverenigingen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek door het Prinses Maxima
Centrum voor Kinderoncologie.
Natuurlijk doet de Heemsteedse
roeivereniging Het Spaarne ook
mee: op zaterdag 13 juli komt de
karavaan langs, met in de speciale roeiboot The Vin bekende
roeiers en kinderen die van kanker zijn genezen. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen worden
er tot die datum allerlei activiteiten georganiseerd. Zo geven allerlei deskundigen belangeloos
lezingen op het clubhuis van Het
Spaarne.
Iedereen is van harte welkom

COLOFON

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 3 maart 18.30u.
In His Presence
17.30u. gezamenlijke maaltijd
18.30-20u. THEMA: God is goed
Muziek: Leeflang en vrienden
www.rafael-nehemia.nl

rijk en noodzakelijk is het om van
alles te regelen, wat moet je meteen regelen en wat kan nog even
wachten? Huisarts Jente Huisman
geeft uitleg op maandag 4 maart
in Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten
de Bruynstraat 60, Haarlem, vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

Alzheimer
Hoofdstuk
Breinbreker
Hoofdstuk
Hersenkraker
Hoofdstuk
Geestdodend
Hoofd stuk
Loes Jonker- van der Meer

Bijeenkomst Evangelische gemeente Nehemia
Heemstede - Zondag 3 maart is
er bij Nehemia een bijeenkomst
van dankbaarheid ‘In His Presence’. Om 17.30 uur wordt van een
maaltijd genoten en gaan de
aanwezigen in gesprek met elkaar. Aan het eind van de maaltijd wordt het Avondmaal ge-

vierd, zoals Jezus dat deed met
zijn vrienden aan tafel. Om ongeveer 18.30 uur wordt o.l.v. enkele gastmuzikanten God geëerd
en gedankt. Ook verzoekliederen
zijn mogelijk.
De In His Presence bijeenkom-

sten zijn elke keer anders, door
inbreng van de deelnemers uit
verschillende kerkelijke achtergronden. Ieder is van harte welkom. Opgave voor de maaltijd bij
info@rafael-nehemia.nl.
De locatie is Koediefslaan 73 te
Heemstede (aula van de school).
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Bijeenkomst CDA in Heemstede

(editorial)

‘Minder verkeersdruk en droge voeten’
Heemstede - De verkiezingen
voor Provinciale Staten, en die
voor het Waterschap zijn aanstaande. Maandagavond hield
het CDA Heemstede, samen met
regio Zuid-Kennemerland, een
informatieavond in de Burgerzaal
van het raadhuis voor raadsleden, wethouders, bestuurders en
inwoners uit Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Zandvoort. Er was informatie over tamelijk onbekende dames en heren die onze voeten droog houden en bij ons thuis de kraan laten lopen.

over de verkeersdruk in onze regio door de ontwikkelingen in
Haarlemmermeer en Haarlem
Zuid-West. Met een begroting
van 600 miljoen euro is de Provincie maar een kleine speler, vergeleken met Amsterdam met 6 miljard. Hij gaf inzage in een aantal
knelpunten, voor ons betreft het
aandachtspunten waar intensief
overleg tussen Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede,
Hillegom, Haarlemermeer nodig
is betreffende woningbouw, winkels, infrastructuur en natuur. Met
name aandacht voor de ontwikkelingen bij Cruquius waar een
Marco Kastelijn, bestuurder kleine duizend woningen bij koHoogheemraadschap Rijnland, men, de 3 tracés vastgesteld voor
deed een boekje open. Water de Duinpolderweg, de aandacht
moet schoon zijn, er moet vol- voor fiets- en langzaam vervoer
doende van zijn. En natuurlijk wil- en de integratie HOV.
len we veiligheid, daarom werken
wij aan onze dijken en andere keringen. Die houden onze voeten
droog. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af als klimaatverandering en energietransitie. Met name rond die ontwikkelingen liggen nieuwe keuzes. Er volgden een aantal scenario’s, plannen, discussies, problemen en oplossingen die soms
ook weer vragen opriepen. Zoals:
moet een bestuurder gestudeerd
hebben op de Landbouwhogeschool Wageningen? Het antwoord was dat zij als techneuten
welkom zijn, net als bestuurders
hard nodig zijn. De kandidaat
Marieke Waterlander is hier een
voorbeeldige kandidaat als scheikundige en jaren fractievoorzitter
CDA in de raad, ervaring als bestuurder dus.

Marieke Waterlander, fractievoorzitter tot maart 2018, gaf aan dat
zij op een verkiesbare plaats staat
op respectievelijk de lijst voor de
Provinciale Staten en die van de
Waterschappen, en vooral bestuurlijk de noodzaak ziet zich in
te zetten voor een weliswaar wat
onbekende organisatie maar het
werk zo belangrijk te vinden dat
zij zich ten volle hiervoor wil inzetten.
Christa Kuiper staat helemaal
klaar om bij de provincie te gaan
besturen, maar vertelde wel dat
zij was geschrokken van de lange
termijnen waarmee de provincie
projecten plant. Dat wordt voor
de snelle bestuurder wel even
wennen.
Ton van den Brink

Heemstede - Op vrijdag
22 februari overleed Simon
Paagman (geb. 1940). Hij
was een bekende Heemstedenaar maar ook ver daar
buiten werd Simon een bekende verschijning.
In de jaren tachtig verwierf
Simon bekendheid als de Simon Paagman
manager en reisgenoot (foto: Beter Business).
van Stephan van den Berg.
Nederlands eerste bekende windsurfer die in 1984 Olympisch
kampioen werd. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan
Simon die zijn jonge pupil voor misstappen behoedde. Als manager maakte Simon de bekendheid van Van den Berg te gelde
en fungeerde tevens als zijn marketingman.
In Heemstede kennen we Simon vooral van zijn niet aflatende inzet voor ‘zijn radio’. De Branding, het eerste en enig lokale
radiostation van Heemstede. Begonnen als ziekenomroep,
bouwde Simon het station uit tot een echt station. Hij was de
drijvende kracht achter De Branding. Met zijn diepe en heldere radiostem wist je direct wie er achter de microfoon zat.
Herinneringen van mijn kant waren de uitzendingen van De
Branding die ik met hem mocht maken als het weer eens verkiezingstijd was. Hij bereidde zich heel goed voor, Simon kon de
politici de duimschroeven aandraaien. Veel bekende artiesten uit die periode wist hij voor een interview en optreden
naar de studio te halen in het voormalig zusterhuis aan de Joh.
Wagenaarlaan. In 2006 kreeg het station de erepenning van de
gemeente Heemstede. Simon was meer dan alleen een radioman. Als er politiek iets speelde was hij niet te beroerd zijn
mening te ventileren.

Als de lente komt, dan stuur ik jou…
Tulpen uit Amsterdam. Heerlijk hè
dat zonnetje, de eerste lammetjes
al gezien en elke ochtend een gratis
concert van de vogeltjes.
De zomer is onderweg. Fietsen.
Wandelen. Grasduinen. Zin in?

Serie lezingen
‘De Vikingen’
Heemstede - Op maandag 4
maart start een serie van vier
lezingen over de Vikingen bij
WIJ Heemstede in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede
op maandag 4, 11, 18 en 25
maart om 13.30 uur. Van de
9e tot de 11e eeuw na Chr.
waren de Vikingen in heel
Noord-Europa
gevreesde
plunderaars. Veel kustplaatsen, maar ook dorpen en
steden verder landinwaarts,
werden verwoest. Later veroverden ze delen van WestEuropa. Maar zij dreven ook
handel, vormden de lijfwacht van de Byzantijnse
keizer, koloniseerden IJsland
en ontdekten Amerika. Kosten voor 4 lezingen: €60,-.
Opgeven kan via www.
wijheemstede.nl of telefonisch van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.00
uur of op vrijdag tussen
9.00 en 13.00 uur naar 0235483828.

Namens de Provincie was aanwezig Hermen de Graaf, hij sprak

In Memoriam:
Simon Paagman

Hoe je op je ouwe dag,
de armoe de pest laat krijgen…

Iedereen hopelijk weer een beetje vrolijk, want het chagerijn zit er
goed in. Elke ochtend zit ik langs de
weg. Naar kantoor. Vaak heb ik bij de
eerste bocht al een middelvinger te
pakken. Of schrik ik me dood van een
harde toeter, als ik niet snel genoeg
optrek bij groen licht. Wilde gebaren
in de auto achter me.
Eenmaal op de snelweg wordt het pas echt leuk. Lichten dat ik
harder moet. Rij gewoon 100 hoor… Wow, scheuren ze me rechts
voorbij. En weer zo’n vinger. Ik trek me er niets van aan (probeer
ik).
Ik ben onderweg naar Heemstede. Daar zijn ze allemaal een stuk
aardiger, toch? Oh oh, bij de Zandvoortselaan (ik ben er bijna)
schrik ik me het hartwater van een claxon. Jaha. Ik moet naar
rechts, licht op groen en een trage fietser. Die kan ik toch niet
platrijden? (?#@*&%!)
Ik blijf kalm, ahum. En fluit dat liedje. Denkend aan die tulpen.
Terrasje. Wijntje. Hapje eten.
Moet je natuurlijk wel centen hebben. 70 is het nieuwe 50.
Erg leuk, alleen had je toen iets meer te verteren dan nu. En daarom rijd ik elke dag naar Heemstede.
Zorgen dat ook jij ruimer in je geld komt te zitten. Lagere lasten
hebt en geld op de bank. Klinkt goed? Kom langs voor een kop
koffie (verse bonen) en ontdek wat er voor jou mogelijk is. Wat
het kost? Noppes.
Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

Carrièrebeurs over de zorg
Regio - Donderdag 14 maart
wordt een carrièrebeurs georganiseerd voor wie werkt, of overweegt te gaan werken, in de zorg
of welzijnssector.

openstaande vacatures. Bijna 30
zorgorganisaties uit de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden informeren de bezoekers
over hun mogelijkheden. Daarnaast is het aanbod voor bezoeDeze mensen maar ook studen- kers heel divers: workshops, een
ten en/of schoolverlaters die een gratis fotoshoot, loopbaancoaopleiding willen volgen of heb- ching, cv-check, stoelmassages.
ben gevolgd in die richting zijn Meer informatie en aanmelden
van 16.00 tot 20.30 uur van harte via de website:
welkom bij de provincie Noord- www.zorgikbeurs.nl.
Holland hal in Haarlem (Jaap
Edenlaan 3).
Van 11 t/m 16 maart is de landelijke Week van Zorg en Welzijn. Dit
Bezoekers van deze (gratis) beurs jaar is de week gericht op mensen
krijgen op één plek alle informa- die een (nieuwe) carrière overwetie over opleidingen, functies, gen in zorg of welzijn en daar sluit
oriëntatietrajecten, sectoren en deze beurs perfect op aan.

COLUMNITEITEN

Getikte foutjes
‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’ luidt het alom bekende
Nederlandse spreekwoord. Dit geldt ook voor het redactionele en journalistieke vakgebied. Menig tikfoutje sluipt er toch
nog in, als je denkt dat je de zojuist geschreven tekst 30 keer
hebt nagelezen en zowat uit je hoofd kunt opdreunen. Door de
concentratie zie je echter niet alles zo helder meer en lees je
over zaken heen. Alsof je een flinke borrel ophebt. Als tikfoutjes onverhoopt gebeuren, heb je soms daarna echt een flinke
borrel nodig.

Hij was de drijvende kracht achter het ondernemersnetwerk ‘Beter Business’. Netwerken zat hem in het bloed. Haalde burgemeesters in de regio over om als beschermheer te fungeren en
nodigde ze stuk voor stuk uit voor bijeenkomsten. Hij kende alle leden van de businessclub. Een belangrijke rol speelde Simon
in de Oranjevereniging en hij haalde bekende artiesten als Josée
Koning, Madeline Bell en Laura Fygi naar de sporthal voor het
Koninginnedagconcert. Ook voor de voormalige muziektent in
Groenendaal regelde hij regelmatig artiesten. Als supporter van
RCH trof ik hem regelmatig langs de lijn als de club thuis voetbalde.
In zijn privéleven kende Simon grote tegenslagen. Hij zette
er zich altijd met een positieve kijk op het leven overheen. Hij
bleef tot op het laatst betrokken bij zijn vrienden en was altijd
bereid tot het geven van advies. Zijn grote kwaliteit lag hem in
het verbinden van mensen van allerlei pluimage. In zijn overtuiging was het persoonlijke contact de enige weg naar succes.
Velen in Heemstede en ver daar buiten zullen zijn aanwezigheid,
rake opmerkingen, vriendschap maar vooral ook zijn prachtige
stem missen.

Zo schreef ik ooit de zin in een recensie: “Het is een echte kultfilm.” Dat dacht ik geschreven te hebben tenminste. Buiten dat
‘cultfilm’ officieel met een ‘c’ wordt gespeld, was ik inderhaast
ook de ‘l’ vergeten.
Zo werd de recensie gepubliceerd. Tja, heel pijnlijk. Dan krijgt
de beoordeling van zo’n film ineens een heel andere wending,
kort gevolgd door een telefoon die roodgloeiend staat met
menig scheldpartij van betrokkenen. Kom maar op met die
borrel.

Eric van Westerloo

Bart Jonker

Whatsappen is bij mij ook zo’n ramp. Waar de jeugd met twee
duimen vol handigheid een berichtje typt, ben ik nog met
slechts een priemende vinger vele minuten bezig om een
berichtje te maken. Met de andere hand moet ik mijn smartphone in bedwang houden. Dan druk je op de verzendknop…
en oei, dan is het kwaad al geschied. Zo wilde ik naar een vriendin schrijven: “Over de Heemsteedse Dreef met een bakfiets”,
dat werd helaas: “Over de Heemsteedse teef met een kakfiets”.
Klets je dan daar maar weer uit… uit deze flauwekult… pardon,
kul…

Jantje Beton collecte
Heemstede - Deze week, t/m zaterdag 9 maart, kan de jaarlijkse Jantje Beton Collecte langskomen. Ruim 40.000 collectanten
gaan langs de deuren en collecteren online om geld op te halen
voor hun eigen clubkas en Jantje Beton. Van de opbrengst gaat
50% naar de eigen kas en 50%
naar projecten van Jantje Beton.

ligers halen deelnemende clubs
en verenigingen geld op. De helft
van de opbrengsten is voor de
kas van deelnemende verenigingen en clubs. De andere helft is
voor projecten van Jantje Beton.
Projecten voor kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht. Zo gaan jongeren met een
verstandelijke beperking aan de
slag in 125 speeltuin via het proIn actie voor méér spelen
ject ‘Aan de slag in de speeltuin’.
School, huiswerk, sport, pianoles, In 2019 is de Jantje Beton Collecliken, delen: kinderen krijgen het te van 4 t/m 9 maart. In een deel
drukker en drukker. En omdat we van het land is het dan carnaval
steeds meer binnen leven, wor- vakantie. Daarom heeft Jantje Beden dingen als speelplaatsen en ton bij alle gemeenten een extra
buiten spelen steeds minder van- vergunning aangevraagd om ook
zelfsprekend. Drie op de tien kin- een week eerder al te kunnen colderen speelt niet of slechts één lecteren (van 25 februari tot en
keer per week buiten. Bovendien met 9 maart). Een actueel overzijn er veel kinderen die niet lid zicht van gemeenten waar een
kunnen worden van een club of extra week wordt gecollecteerd,
vereniging.
staat op jantjebeton.nl/collecte/
Eén keer per jaar organiseert Jan- voor-deelnemers.
tje Beton een grote collecte. Samen met tienduizenden vrijwil-

Wie oh wie?

Met spoed gevraagd:
bezorger Rivierenwijk
Heemstede - Bewoners van Linge, Rijnlaan en een stukje van de
Herenweg dreigen zonder krant
te komen zitten. Het is een wijk
waar moeilijk een bezorger voor
te vinden is. Volgens Verspreidnet, de organisatie die de verspreiding van de Heemsteder op
zich neemt, heeft niemand zich
gemeld na herhaaldelijke oproepen in deze krant. ‘Moeilijk’ is de
wijk niet, geen oprijlanen, geen
huizen die honderden meters
uit elkaar liggen. Het is juist een
rustige buurt, efficiënt huis-aanhuis te bezorgen. Wie helpt? Je
bezorgt de kranten woensdag in
de (na-)middag bij woningen aan
de Linge, Rijnlaan en dus enkele

adressen aan de Herenweg nabij
de afslag van de Rivierenwijk. Het
zijn in totaal 200 kranten. Bel met
Verspreidnet via 0251-674433 en
informeer wat je verdient. De verdienste is goed en je werkt lekker
in de buitenlucht. We gaan het
goede weer tegemoet, dus wat
let je! Mailen mag ook:
info@verspreidnet.nl.
Richt je mail of telefoontje aan
Marco Zoeteman.
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Wandelen en verrassende acts
tijdens Zonta Walk Haarlem
Regio - Zonta Walk Haarlem is
een avondwandeling van 3 kilometer door de mooiste straatjes
van historisch Haarlem waarbij je
onderweg wordt vermaakt met
een optreden of act.
De circa 12 optredens zijn zowel
op binnen- als buitenlocaties te
vinden, zoals muziek, dans, toneel, poëzie, acrobatiek, etc. Dit
benefiet evenement vindt op zaterdagavond 13 april plaats in
Haarlem.
De lopers gaan van start in het
Centrum van Haarlem tussen
19.00 en 20.00 uur en de tocht
duurt ongeveer 2 uur. Ook de
aankomst van de verlichte praalwagens van het Bloemencorso is
te zien.
Kaarten zijn te koop via de website zontakennemerlandzuid.nl/
zontawalkhaarlem voor €10,wanneer ze voor 12 april besteld De opbrengst gaat naar een goed komst’, uitgevoerd door Stichting
worden. Op de avond zelf zijn de doel in Haarlem: ‘Help Haarlemse Netwerkpro. Meer informatie is te
kaartjes € 12,50.
vrouwen naar een autonome toe- vinden op netwerkpro.org.

Busexcursie tentoonstelling Caravaggio
in Centraal Museum Utrecht
Heemstede - Op woensdag 13
maart vindt een busexcursie met
rondleiding plaats naar de Caravaggio Tenstoonstelling in het
Centraal Museum van Utrecht,
i.s.m de Heemsteedse Kunstkring.
Om 09.00 uur vertrekt u bij de Luifel. Utrecht, Caravaggio en Europa brengen het Rome van 16001630 naar Utrecht. Met zeventig
meesterwerken laat de tentoonstelling voor het eerst de Utrechtse caravaggisten naast hun Europese collega’s zien. De tentoonstelling bevat ruim zestig bruiklenen, afkomstig uit museale en
privécollecties in Europa en de
VS, waaronder de Vaticaanse musea, het Louvre in Parijs, Galleria
degli Uffizi in Florence, The National Gallery of Art in Londen en
The National Gallery of Art in Washington, maar ook uit kerken in
Rome.
Na deze indrukwekkende rondleiding staat er een heerlijke
broodlunch klaar in het Museum
Café om even bij te komen van al

het moois waar we in mee zijn getrokken. Na de lunch heeft u nog
ruim de tijd om de verschillende
tentoonstellingen in het Centraal
museum verder te bekijken of
een wandelingetje door het centrum van Utrecht te maken.
De bus vertrekt rond 15.30 uur terug naar Heemstede.
De prijs voor deze excursie is
per persoon € 69,- met MJK en

€ 73,50 zonder MJK. Inbegrepen is
het vervoer per bus van Heemstede naar Utrecht v.v., entreegeld,
lunch en rondleiding. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 maart via
www.wijheemstede.nl of bij de
receptie van de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. U ontvangt een
bewijs van betaling.
Voor de excursies moet u wel
goed ter been zijn.

Jong jazztalent: Gijs Idema Trio en
Anna Serierse in de Oude Kerk
Heemstede - Jong jazztalent in
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Op zondagmiddag
3 maart treedt hier het Gijs Idema Trio op met zangeres Anna
Serierse. Het trio, dat bestaat uit
Gijs Idema (gitaar), Cas Jiskoot
(bas) en Tim Hennekes (drums) is
gegrond in de jazztraditie maar
waagt zich ook op modernere gebieden. Ze weten de luisteraar te
boeien door hun feilloze interactie waarin alle drie de bandleden
van essentieel belang zijn. Het
trio speelt veel eigen composities, maar met regelmaat worden
ook bekende stukken van componisten als Thelonious Monk en
Joe Henderson onder handen genomen.

laude af aan het Conservatorium
van Amsterdam waarna hij naar
New York verhuisde om zijn Masters te halen aan de Manhattan
School of Music. In 2014 formeerde hij zijn eigen trio.

Zangeres Anna Serierse (1993)
groeide al van jongs af aan op
met jazzmuziek. Haar vader,
Marcel Serierse is jazzdrummer
en conservatoriumdocent, haar
grootvader is jazzbassist Koos
Serierse.
In 2017 slaagde zij voor haar bachelor aan het conservatorium
summa cum laude in de richting
Jazz Zang. Hierna begon ze aan
haar studie voor het EUJam Master. Met Gijs maakt Anna arrangementen voor standards en BraHet Trio won het Prinses Christina ziliaanse muziek. Anna Serierse
Jazz Concours, de persprijs op de trad op met het Metropole Orkest
Leidse Jazz Award en de Expressi- en zong op het Amersfoorts Jazz
on of Art Award van het Conser- Festival en in het Bimhuis. In 2016
vatorium Hotel in Amsterdam.
trad ze op in De Wereld Draait
Gijs Idema(1996) is een van de Door. Eind 2017 volgde een opgrote beloftes van de jazzgitaar. treden in ‘Podium Witteman’
Hij studeerde met een 10 cum samen met Mike Boddé.

Regio - Op zaterdag 9 maart treden cellist Ella van Poucke en pianist Nicolas van Poucke op in het
Cruquius Museum. Zij spelen op 9
maart de volgende werken: Beethoven – sonate nr. 4 in C, Debussy – sonate, Nin – Suite Espagnole, Beethoven – sonate nr. 5 in D
enDe Falla – 7 Canciones populares Españolas.

Nicolas van Poucke is een van de
meest toonaangevende pianisten uit Nederland.
Nicolas begon op zijn 6e jaar met
pianoles en studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam
bij Jan Wijn en David Kuyken.
Hij debuteerde op dertienjarige leeftijd in het Concertgebouw
en heeft sindsdien opgetreden
in Duitsland, Frankrijk, ZwitserElla van Poucke (1994) en haar land, Tsjechië, Bulgarije, Griekenbroer Nicolas (1992) zijn twee land, Polen, Canada, Engeland en
jonge talenten die worden ge- in de VS.
zien als een van de meest veelbelovende musici van hun gene- Nicolas won in 2006 de eerste
ratie. Nicolas van Poucke is een prijs van het Princes Christina
van de aanstormende jonge pi- Concours en in hetzelfde jaar, de
anisten naar de grote podia. Zijn Steinway & Sons International PiChopin-pianorecital dit jaar in het ano Competition waar hij tevens
Ella van Poucke.
Concertgebouw werd met veel de publieksprijs kreeg.
enthousiasme ontvangen.
In 2009 won hij de prijs voor de
“best interpretation of a work of
Ella van Poucke begon op zes ja- J.S. Bach” op de European Union
rige leeftijd met cello spelen aan Piano Competition in Praag en in
het Koninklijk Conservatorium 2010 won hij de hoogste prijs in
van Den Haag. Later vervolgde zij zijn leefdtijdscategorie op het Nahaar studie aan het conservatori- tionale Pianoconcours in Amsterum van Amsterdam. Op 10-jarige dam.
leeftijd maakte Ella haar debuut In 2013 won Nicolas in het Conin de Kleine Zaal van het Concert- certgebouw zowel de Eerste
gebouw in Amsterdam en sinds- Prijs als de Publieksprijs van het
dien speelt ze in alle belangrijke Grachtenfestival Conservatorium
concertzalen van Nederland.
Concours waarna hij tijdens het
Ella werd uitgenodigd om te spe- Grachtenfestival een concert gaf
len tijdens het 60-jarig jubileum met Igor Roma, dat op televisie
van het gerechtshof, waar de Ko- werd uitgezonden.
ningin, Kofi Annan en andere diplomaten aanwezig waren.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à
In 2008 won ze het Prinses Chris- € 23,- (incl. pauzeconsumptie)
tina Concours en in november zijn verkrijgbaar via onze websivan dat jaar maakte ze haar solo- te www.CruquiusConcerten.nl of
debuut in de Grote Zaal van het via de kassa van schouwburg de
Nicolas van Poucke.
Concertgebouw te Amsterdam.
Meerse 023-5563700.

Boudewijn Bach geeft lezing over boek
‘Vervlogen jaren’ bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Woensdag 6 maart
geeft Boudewijn Bach een lezing
over het boek ‘Vervolgen jaren’,
de memoires van de Haarlemse
piloot-tandarts Jan Bach (19051970), om 10.30 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede. Johannes (Jan)
Adam Bach (1905-1970) bouwde
een imposante carrière in de Nederlandse en voormalig Nederlands-Indische luchtvaart op in
een periode waarin de luchtvaart
enorme stappen vooruit maakte:
van eenvoudige dubbeldekkers
tot aan straaljagers en grote intercontinentale passagiersvliegtuigen toe. Jan Bach vloog tijdens

zijn carrière op zo’n 50 verschillende typen vliegtuigen. Hoewel
Bach bij het grote publiek niet bekend was, heeft hij veel betekend
voor de luchtvaart in binnen- en
buitenland. Naast de luchtvaart
heeft Bach ook op het gebied van
tandheelkunde zijn sporen verdiend nadat hij noodgedwongen
door de Duitse bezetting van Nederland de studie tandheelkunde
oppakte. De memoires zijn voor
een lange tijd – ongelezen – blijven liggen op zolder, totdat zijn
beide zonen Boudewijn en Govert Jan de memoires ontdekten.
De toegang is vrij en aanmelden
kan via 023-5282472.

Gemma Venhuizen interviewt Bernice
Notenboom over haar boek Arctica
Heemstede - Donderdag 28 februari gaat journalist Gemma
Venhuizen in gesprek met Bernice Notenboom over haar boek
Arctica, ’s avonds om 20.00 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Bernice Notenboom (1962) is poolreizigster, klimaatjournaliste, filmmaakster en geeft lezingen over
haar ijskoude ervaringen. Ze leidde drie expedities naar Spitsbergen (2016-2018) met ruim honderd bestuurders van grote Ne-

Bernice Notenboom.
derlandse ondernemingen. Met
haar film Seablind (2016) heeft
ze de scheepvaartwereld wakker geschud voor de effecten van

roetuitstoot op Arctica. Gemma
Venhuizen is fysisch geograaf en
freelance wetenschapsjournalist
en schrijft onder andere voor NRC
Handelsblad en Vroege Vogels.
Ze is gek op reizen, vooral naar
koude gebieden. Eerder schreef
ze vier boeken voor volwassenen, waaronder Licht. Rotbeesten
is haar eerste boek voor kinderen. Aanvang: 20.00 uur, toegang:
€ 7,50. Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl
of
023-5282472.

Kunstenaar Zhuang Hong Yi toont
Chinese kijk op bollenvelden

Aanvang: 15.00 uur. Kaarten à
€17,50 via:
www.podiaheemstede.nl, of via
de theaterlijn 023 5483838 of op
de middag van het concert aan
de zaal.

Foto: Simon van Boxtel

Cellist Ella van Poucke en pianist Nicolas
van Poucke bij de CruquiusConcerten

Regio - Met de expositie Colors
of Spring – Lentekleuren, van 23
februari tot en met 9 juni, toont
kunstenaar Zhuang Hong Yi een
Chinese kijk op onze bollenvelden in Museum de Zwarte Tulp,
Heereweg 219 in Lisse. Het zijn
kunstwerken vervaardigd van
delicate stukjes geverfd rijstpapier, gevouwen en geknipt tot
honderden bloemknoppen. Op
de tentoonstelling zijn collages
te zien, landschappelijke wer-

ken en ‘Flowerbeds’. De inspiratiebron voor de ‘Flowerbeds’ waren de eindeloze, kleurrijke bollenvelden die Zhuang onder zich
door zag glijden tijdens zijn eerste vlucht van China naar Nederland. In zijn kunst laat Zhuang zijn
traditionele Chinese opleiding
samenvloeien met zijn Westerse
ervaringen.
Meer informatie op:
www.museumdezwartetulp.nl.
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Ongemeen spannend in de 3e klasse

HBC komt knap terug na een 0-2 achterstand
Heemstede - Wat een veerkracht
toonde de ploeg van coach Jasper Ketting afgelopen zondag.
Een titanenstrijd werd verwacht
en dat werd het ook. Tegenstander DCG bezette de eerste plaats
gevolgd door HBC dat wel zeven punten achterstand had. Wilde HBC nog blijven meedoen om
het kampioenschap dan telde alleen een overwinning. Daar zag
het in de eerste helft niet bepaald
naar uit.

Opnieuw bewees HBC goalie Verhage zijn klasse en vorm door
DCG bij spaarzame gevaarlijke
uitvallen van scoren af te houden.
Beide ploegen wisselden optimaal, daarin bleek Ketting betere keuzes te maken dan zijn Amsterdamse collega Cebar. De invallers brachten wat er van hen
werd verwacht.
Om iets te forceren posteerde
kopsterke verdediger Steve Olfers zich voorin. Dat bracht verwarring in de defensie van DCG.
De Amsterdammers hebben een
De spanning bleef tot de laatste
uitstekende ploeg met veel snelminuut. In de 86e minuut bracht
heid en een defensie die een
Vahle HBC op gelijke hoogte en
ruimte cadeau geeft. Hoewel HBC
drie minuten later tekende hij
goed meevoetbalde was DCG
zelfs voor de overwinning. DCG
sterker en kwam al na vijf minuleed voor de eerste keer dit seiten op een 1-0 voorsprong. Nog
zoen verlies. Zondag 3 maart gaat
geen tien minuten later werd een dere acties. HBC kreeg mogelijk- ander HBC. Vol overgave werd HBC de uitgestelde wedstrijd teafvallende bal vanaf 25 meter heden maar niet meer dan dat. voor iedere bal gestreden. Het gen IVV inhalen en kan bij winst
snoeihard dwars door de defen- Alleen Luuk Vahle kwam oog in spel speelde zich vooral af op de de afstand met DCG tot twee
sie heen achter doelman Verha- oog met doelman Ons van DCG helft van DCG. In de 52e minuut punten verkleinen. Op 7 april trefge geplaatst. Dat was het tweede die met een kamikazeactie Vahle zorgde Niel van Hooff voor de fen HBC en DCG elkaar opnieuw,
doelpunt van Zakaria Hdoudou. van scoren kon afhouden. Na de eerste beloning. Uit een afgesla- maar dan in Amsterdam. Het blijft
In een mum van tijd liep HBC ook pauze kwam HBC getergd uit de gen corner ontving hij de bal met ongemeen spannend in de 3e
nog eens tegen drie gele kaar- kleedkamer. Coach Ketting wilde zijn rug naar het doel. Knap draai- klasse.
ten aan, wat betrokkenen noop- niet kwijt wat hij in de rust had de hij richting het doel en liet met
te tot voorzichtigheid bij hun ver- gezegd, maar er stond ineens een zijn schot doelman Ons kansloos. Eric van Westerloo

Hockeyclub Alliance vraagt voorfinanciering voor opblaasbare hal
Heemstede - Alliance voorzitter
Herre Kleuver kwam in de commissievergadering Samenleving
van 13 februari met het verzoek
om een blaashal op hun velden te
realiseren.

Afzwemmen
zondag
24 februari

Hoewel hockey een wintersport
is ligt de reguliere competitie van
november tot maart stil. Omdat
hockeyers toch willen sporten is
er landelijk een zaalcompetitie
in het leven geroepen. Met 1100
leden in 74 teams doet Alliance
mee aan deze competitie. Heemstede heeft onvoldoende zaalcapaciteit. Om naast wedstrijden
ook te trainen is er amper zaalruimte beschikbaar. Het niveau
van de spelers raakt hierdoor achterop. Een zaallocatie in Hoofddorp is gesloten en Haarlem geeft
voorrang aan Haarlemse sportclubs. Door het plaatsen van een
opblaasbare hal kan in het tekort
aan zaalruimte worden voorzien.
In de zomermaanden wordt de
hal dan in een container opgeslagen. Sportplaza, die het sportcomplex beheert, ziet het wel zitten. De bedoeling is dat de hal er
in november dit jaar staat.

Volgens wethouder Sjaak Struijf is
Heemstede – Zondag jl is weer dit echter niet mogelijk. Voordat
een grote groep kinderen voor
hun A-, B- of C-diploma geslaagd
in het Sportplaza zwembad
Heemstede. Allemaal van harte
gefeliciteerd!
A-diploma
Joëlla Anches, Lor Aslan, Sees Bergonje, Marouane Bounja, Alicia
van den Broek, Koot Bus, Lola
Heemskerk, Ysolde Hemelaar,
Lenny-Ben Jakma, Eline de Koker,
Koen Langerhorst, James Meuwissen, Jayson Pico, Siem Poster, Liv van Rennes, Javi Santiago
Svarez, Olivier Vernooij, Mex
Vossen, Damian Weerts, Gigi
Westerhoven en Kayhan Yildirim.
B-diploma
Julia Brand, Romeyn van Bossum,
Robin van den Broek, Murat Cakir,
Carlijn Eradus, Azra Erhotamis,
Elias Friederichs, Pien Geertman,
Fayen Giesbers, Liyana Ghalbi,
Lars Goverts, Tess Heemskerk,
Max Heere, Suus van der Heide,
Berend Kooij, Mas Lanser, Lola
Louis, Peppijn Mackay, Lynn Mul,
Willem Nieuw, Thirsa Oudshoorn,
Max Out, Djessy Paap, Noa de
Ruijter, Lea Selametoglu, Sammy
Srifi-Kallali, Yasmijn Tuijnman,
Kaylin Verbunt, Jack Verburg, Evy
Wijnberg, Lexi van Willigen en
Mara van Zijtveld.
C-diploma
Joost Bloemers, Robin van Engelen, Benjamin Florie, Liora Hageman, Olief Hulshof, Bram Kievit, Tom Koster, Aurely Moonen,
Remy Moonen, Elize Paternotte,
Thijs Peneder, Lynn Pijloo, Sven
Paeez, Aryan Rahbarian, Guus van
Sambeek en Mette van der Wal.

er een plan ligt, er inspraak heeft
plaatsgevonden en het werk is
aanbesteed gaan er maanden
voorbij. Heemstede zou zes ton
moeten voorfinancieren en voor
dit moment wordt 4.500 euro gevraagd om de voorbereiding te
bekostigen. De VVD waarschuwde voor precedentwerking. Lommerse (HBB) vroeg naar de mogelijkheid het extern te financieren
samen met een bijdrage van de
leden door de uitgifte van participaties. Via de Rabobank zag hij
ook mogelijkheden het te financieren. Pameijer (PvdA) vindt dat
er al veel bekend is over blaashallen, ook bij andere verenigingen,
waardoor het voorbereidingskrediet van 4.500 euro niet nodig is.

Workshop
‘droom in beeld’
Heemstede - Welke dromen en
verlangens heb je? Als je jouw
dromen op papier zet dan worden ze echter en komen ze een
stapje dichterbij.
Op woensdag 13 maart van 19.00
tot 21.00 uur wordt bij De Drive in
Plein1 de workshop: Jouw Droom
in Beeld verzorgd. Je maakt deze avond een moodboard van
dat waar je naar verlangt of van
droomt.
Voor de eerste 10 aanmeldingen
is de toegang gratis. Meld je aan
voor woensdag 6 maart door een
e-mail te sturen aan dedrive@
dezorgspecialist.nl of bel 0232001700.

Wat is er zoal aan (andere)
sporten te doen?
Heemstede - Iets organiseren op
sportief gebied kan de gemeente met een gerust hart overlaten
aan SportSupport. Deze organisatie benutte de vakantie om 200
kinderen kennis te laten maken
met verschillende sporten. Veel
jeugd is al lid van een vereniging,
maar het kan nooit kwaad eens
te kijken wat er zoal aan andere
sporten te doen is.
Een uitgelezen kans om in de
sporthal van het zwembad Groenendaal alleen of met klasgenoten eens te gaan ontdekken wat
welke sport te bieden heeft. Op
dinsdag 19 februari lag er een
strak programma klaar. Er werd

tussen 10.00 uur en 15.00 ieder
halfuur gewisseld van een sport.
Zo was er onder meer cricket,
kickboksen en gewoon boksen,
tafeltennis, turnen, dammen en
nog veel meer. Sportverenigingen zorgden voor de coaches en
de dames van SportSupport waren overal en nergens om te assisteren. De kinderen genoten, al
was de een wat fanatieker dan de
ander. Volop bewegen deden ze
allemaal. Een aantal verenigingen
kon direct nieuwe leden verwelkomen. Een dergelijke dag is zeker voor herhaling vatbaar.
Eric van Westerloo

Dansen op NLDOET bij
Kennemerduin op 16 maart
Heemstede - Bianca Basjes van
‘Let’s twist again’ komt op zaterdag 16 maart weer een van haar
swingende dansfeestjes geven
bij Kennemerduin te Heemstede. Met haar motto: Stop niet met
dansen omdat je ouder wordt, je
wordt pas oud als je stopt met
dansen, krijgt zij iedereen, óók
mensen in rolstoel of met rollator, aan het swingen. Het is een

groot plezier om erbij te zijn. Voor
je het weet ben je in contact met
de muziek en met elkaar.
Voor mensen die af en toe iets
willen betekenen voor ouderen in een zorginstelling is dit de
ideale manier om kennis te komen maken. Zaterdag 16 maart is
iedereen welkom tussen 14.30 en
16.00. bij Kennemerduin, Herenweg 126.

De wethouder gaat verder met de
partijen in gesprek om te zien of
alternatieve financiering mogelijk
is. Alle partijen staan wel positief
tegenover dit plan.
Eric van Westerloo

‘Activiteiten belangrijk voor
mensen met dementie’
Regio - Op vrijdag 8 maart komt
als gastspreker naar het Trefpunt
Café dr. Dieneke Smit,bestuurder
van de Reigershoeve in Heemskerk.
De Reigershoeve is een woonzorgboerderij voor mensen met
dementie en gespecialiseerd in
het aanbieden van allerlei activiteiten aan de bewoners, maar
ook aan mensen met dementie
van buiten, in de vorm van dagbesteding.

schillen tussen woonzorgvoorzieningen. Zij deed vanuit haar
onderzoek verschillende aanbevelingen voor de praktijk. Zoals
het integreren van activiteiten in
de dagelijkse zorg, het beïnvloeden van de ervaren werkdruk, en
het creëren van een kleinschalige zorgomgeving om het aanbieden van activiteiten te vergemakkelijken.

Voor iedereen die geïnteresseerd
is en/of (in)direct te maken heeft
Dieneke Smit vond in haar pro- met dementie is deze avond van
motieonderzoek dat activiteiten bijzonder belang. Na de lezing
belangrijk zijn voor het welbevin- zal er uitgebreid gelegenheid zijn
den van mensen met dementie, voor interactie, vragen en opmerook voor mensen met zeer ernsti- kingen. Trefpunt Café: Zaal open
ge dementie. Helaas werden ac- 20.00 uur Aanvang 20.30 uur.
tiviteiten nog maar weinig aan- Adres: Akonietenplein 1, Bennegeboden, en er waren grote ver- broek.

Rijbewijskeuringen
Regio - Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische
keuring moet ondergaan, kan daarvoor op vrijdag 8 maart terecht bij Wijkcentrum De Wereld (Stichting Dock) aan de Laan van
Berlijn 1 te Haarlem.
De kosten bedragen €35. Chauffeurs jonger dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen €55. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 023-5436004. De volgende keuring is op vrijdag 12 april.

Samen sporten verbindt
Zingende lijsters, de roffel van een specht en prachtige zonnestralen door de bomen. Mieke
springt op haar fiets met een grote lach op haar gezicht, tijd voor een uur sporten met GezondOUD (GO).
“Ik ga iedere week en het is elke keer weer optimaal genieten. Wanneer ik het hoekje om kom fietsen ben ik altijd nieuwsgierig wie er verder allemaal zullen zijn. Inmiddels sport ik alweer ruim een
half jaar bij GO en ik merk echt dat het me zowel mentaal als fysiek heel veel goed doet.”
Constance Schuller en Esther Zoetmulder zijn medio 2018 gestart met een pilot in Zuid-Kennemerland om met ‘senioren’ buiten te sporten. Het viel hen op dat het aanbod voor senioren een
beetje oubollig was en vaak in muffe gymzaaltjes plaatsvindt. Daar moest maar eens verandering in komen.
GO staat voor vitaliteit en sociale interactie en daarmee is GO dé eerste social sport community
voor 60-plussers. Uiteraard willen we dat zoveel mogelijk 60-plussers komen sporten bij GO. Wij
geloven er namelijk 100% in dat wanneer je goed in je vel zit, je de dagelijkse dingen makkelijker
en met meer plezier aan kunt.
Naast het samen bewegen biedt GO de mogelijkheid om een mooi netwerk op te bouwen. Inmiddels worden er, veelal op verzoek van enthousiaste deelnemers, verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Natuurlijk bepaal je zelf of je daar wel of niet aan meedoet.
Informatie: www.gezondoud.nl
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Regio - Op zaterdag 2 maart organiseren Hotel Raecks en Letz
Party een ‘30+ Disco & Upbeat
Classics dansfeest in twee party
area’s’. Partytime is van 20.00 tot
1.00 uur.

laxed en ongedwongen. Terwijl
je geniet van de unieke ambiance, ga je ‘helemaal los’ met gelijkgestemden op de hits van toen
en nu.
Op dit feest ben je verzekerd van
de beste en lekkerste hits van
toen en nu. In de feestzaal zal stil
zitten echt niet lukken.
Reguliere tickets zijn verkrijgbaar
voor 15 euro en aan de deur voor
17,50 euro.

Interregionale en stedelijke bussen, o.a. naar het NS Station,
Heemstede en Hoofddorp, stoppen bij de bushalte De Raaks.

Agenda Letz Party
30 maart Disco & Upbeat ClasDJ XLR draait de Upbeat hits. Je
sics Party @ Event Center Fokker
hoort in deze area een swingende
in Hoofddorp
uptempo mix van de classics van
6 april Disco & Upbeat Classics
de Dance, House, Soul en Latin.
Party @ Orangerie Elswout in
In de andere zaal draait DJ WilliOverveen.
am (Party Inside) een swingen27 april Disco & Upbeat Classics
de mix van de beste Disco Clas- Hotel Raecks is te vinden aan de Party Koningsfeest @ De Raecks
sics uit de 70s, 80s, 90s, 00s & 10s. Raaks 1 in Haarlem. De entree in Haarlem
Ga los op disco krakers van wel- van parkeergarage de Raaks is cir- Meer feesten volgen. Kijk voor
eer, de opzwepende Latin, rock & ca 50 meter lopen. Voor 2,90 eu- meer informatie op:
pop tracks en geniet van all time ro staat je auto vanaf 19.00 uur de www.letzparty.nl of mail of bel
dance tunes van vandaag de dag. hele avond geparkeerd (nachtta- william@letzparty.nl, William ApBij Letz Party is de sfeer altijd re- rief ).
pelman 06-14890903.

Inloopspreekuur Loft Uitvaartbegeleiding
Heemstede - U heeft het zich
vast wel eens afgevraagd: wat als
ik er niet meer ben?
Wat is de huidige waarde van
mijn uitvaartpolis(sen) en is dat
voldoende? Kan ik met een uitvaartpolis zelf een uitvaartondernemer kiezen? Welke uitvaartonderneming past bij ons om de uitvaart te regelen? Hoe kan ik mijn
laatste wensen vastleggen? Kunnen kinderen bij de uitvaart betrokken worden? Wat is dementievriendelijke uitvaartzorg?

En weet u wat een ‘Rustament’
is? Uw laatste (bijzondere) wensen kunt u daarin vastleggen. Een
bijzonder boekje waarin allerlei
persoonlijke informatie m.b.t. uw
laatste wensen kan worden opgenomen.
Loft Uitvaartbegeleiding staat
voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te adviseren op
donderdag 7 maart.
Elke eerste donderdag van de
maand houdt Loft Uitvaartbegeleiding namelijk een gratis in-

Tweedehands voorjaarskinderkledingbeurs
Heemstede - De afgelopen dagen lijkt het wel lente... Het is
weer tijd voor de voorjaarskinderkledingbeurs!
Op zaterdag 23 maart is deze
beurs in de gymzaal van de Jacobaschool aan de Lanckhorstlaan 9 te Heemstede. De verkoop
duurt van 11.00 tot 12.30 uur.
Wil je kleding verkopen? Vraag
dan via kledingbeursjacoba@
gmail.com een instructiepakketje en een cijfer aan. Je mag maximaal 75 stuks kleding inbrengen.
Aan de hand van een korte instructie kun je zelf thuis de kleding prijzen.
Het innemen van de te verkopen
kleding is op vrijdag 22 maart van
20.00 tot 21.30 uur. De kleding
moet wel heel én schoon én eigentijds zijn.

Zaterdagmiddag tussen 15.30 en
16.00 uur kan de verkochte kleding worden afgerekend en kun
je niet-verkochte kleding weer
ophalen. 75% van de verkoopprijs is voor de verkoper. Van de
overige 25% worden zaalhuur,
kledingrekken, tafels en hangers
betaald.
Niet-verkochte kleding kan na afloop van de beurs ook worden
achterlaten voor het goede doel.
Een gezellig team van vrijwilligers
runt de tweedehands kinderkledingbeurs. De groep kan weer
wat aanvuling gebruiken. Lijkt
het je leuk en ben je drie keer per
jaar beschikbaar op zaterdag en
twee keer op vrijdagavond daaraan voorafgaand? Laat het even
weten via:
kledingbeursjacoba@gmail.com.

Themamaaltijd:
Internationaal menu
Heemstede - Van maandag t/m
donderdag bereidt de kok van
WIJ Heemstede een heerlijke
maaltijd. Iedere maand zijn er
ook twee Themamaaltijden. Op
maandag 4 maart is dat een Internationaal menu. Dit bestaat uit:
vooraf een feuillette roompaté,
hoofdgerecht: Roerbakgroenten,
Kipfilet Teriyaki, Gebakken aardappelen, gemengde salade en
toe een heerlijke tiramisu.
Voor de maaltijden kunt u aan tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. De
tafel staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u reserveert. De themamaaltijd is bij

Lukt het u niet om langs te komen? Dan kunt u bellen naar
06–20380224 om een afspraak te
maken.
De volgende inloopuren zijn gepland op 4 april, 2 mei en 6 juni.
Kijkt u ook eens op:
www.loftuitvaartbegeleiding.nl

Vlooienmarkt
in Lisse

koolstofkringloop, teeltmethoden in het kader van duurzaamheid en nog veel meer!
Opgeven kan via:
info@kominmijntuin.com
of
023-5282651 (Mik van der Bor).
De lezing wordt gegeven door
Wim Grimme in het tuinhuis van
KIMT, Herenweg 18 Heemstede,
ingang Groenendaalse Bos.

Gemma Venhuizen interviewt
Bernice Notenboom over haar
boek Arctica. Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Aanvang: 20.00 uur, toegang: € 7,50. Reserveren gewenst via info@boekhandelblokker.nl of 023-5282472.

7 maart

Film&Diner: Biografisch drama bij WIJ Heemstede, de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang: 16.00 (start film) tot
19.30 uur. Entree is € 15,00 inclusief diner. Reserveren via
www.wijheemstede.nl of tel.:
548 38 28.

1 maart

Alliance Française-lezing in
het Frans ‘Une Promenade Olfactive’ (Een Geurwandeling))
met Anna Sabidussi. 20.15u.
De Pauwehof, Achterweg
19, Heemstede. Cursisten en
vrienden gratis; anders €8,toegang.

8 maart

Finaleavond Mediaspektakel
Beam This! Locatie: Sociëteit
Vereeniging, Zijlweg 1, Haarlem. Aanvang: 19:00 – 23:00.
Gratis entree.
Mamacafé, Bibiotheek Heemstede, Julianaplein 1. 1011.30u. Gratis toegang.

8, 9 en 10 maart

De markt is open van 9.30
tot 16.00 uur en de toegang bedraagt €2,50 (kinderen t/m 11 jaar en onder
begeleiding hebben gratis
toegang). Gratis parkeren is
mogelijk op loopafstand van
de sporthal.

2 maart

Voor meer informatie of
reserveringen kunt u bellen
naar organisatieburo Mikki,
0229-244739/244649 of kijk
op www.mikki.nl.

‘Afblijven
van ons
cultuurgoed’
WIJ Heemstede in de Luifel, aan
de Herenweg 96, Heemstede en
kost € 10,55. Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 uur
op de dag zelf, belt u hiervoor:
023-5483828.

28 februari

Regio - Zondag 3 maart
wordt een grote vlooienmarkt gehouden in Lisse. In
sportcentrum ‘de Waterkanten’ aan de Sportlaan 21 zijn
die dag leuke kramen met
enkele duizenden gebruikte artikelen te vinden. Een
vlooienmarkt biedt particulieren de gelegenheid om
zolder- of schuuropruimingen, uit de hand gelopen
verzamelingen of te krap zittende kleding op een lucratieve manier op te ruimen.

LEZERSPOST

Lezing ‘Biologisch tuinieren’
op Kom in mijn Tuin
Heemstede - Op zaterdag 2
maart om 14.00 uur wordt bij
Kom In Mijn Tuin een lezing gegeven over biologisch tuinieren.
Er wordt ingegaan hoe we zo natuurlijk mogelijk gewassen kunnen telen of een mooie siertuin
kunnen onderhouden. Onderwerpen die aan bod komen zijn
bodemstructuur, bodemleven,

loopspreekuur.
Belangstellenden zijn welkom van 9.00 tot
10.00 uur in de consistorie van de
Oude Kerk, Achterweg 17A te
Heemstede.

Kaarten à €24,- via https://
oudemuziek.nl/agenda/.

▲

Feest der herkenning: Letz Party Disco
& Upbeat Classics Party

Heemstede - De schoolgebouwen ‘Jacoba’ en ‘Bronstee’ tegen de vlakte! Lees ik
dit goed? Ja!
In deze tijd van woningschaarste zal het voor zowel jongeren als ouderen
moeilijk zijn geschikte
woonruimte te vinden. De
schoollokalen bouw je om
tot appartementen, geschikt voor beide groepen.
Jongeren en ouderen kunnen iets voor elkaar betekenen, zo wordt het project een superproject misschien wel als voorbeeld
voor andere gemeenten,
zou dat niet super zijn?
C.W. Kempkes, Heemstede

KARAKTER!toneelgroep speelt
jubileumvoorstelling ‘De Prinses op de Erwt, het echte verhaal!’ Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveldlaan 17 te Haarlem. Aanvang 14.15 uur. Kaarten:
€13,50 in de voorverkoop
en €15,- aan de zaal. Pinnen
niet mogelijk. Reserveren: 0657480780.

Biomarkt. Tussen -10 -15 uur.
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, ingang Kleverlaan 9,
Haarlem.
Informatie
op:
biomarkt@wijtelengroente.nl.

9 maart

Cellist Ella van Poucke en pianist Nicolas van Poucke in het
Cruquis Museum. Aanvang:
20.15 uur. Kaarten à € 23,- (incl. pauzeconsumptie) zijn verkrijgbaar via onze website
www.CruquiusConcerten.nl of
via de kassa van schouwburg
de Meerse 023-5563700.

The Spirit of Gambo speelt
werk van John Jenkins in Haarlem. Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem. Aanvang: 16.00 uur. Kaarten en info
op: https://oudemuziek.nl.

16 maart

Ikv NL DOET bij Kennemerduin
Heemstede dansen voor ouderen en rolstoelers. 14.30-16u.
Ieder welkom, ook zij die vrijwilliger willen worden. Herenweg 126.
Lezing ‘biologisch tuinieren’ bij
Kom In Mijn Tuin, Herenweg
18, Heemstede. Ingang: Groenendaalse bos. 14u. Opgeven:
info@kominmijntuin.com of
023-5282651 (Mik van der Bor).
De lezing wordt gegeven door
Wim Grimme.

3 maart

Rachel Podger speelt Bachs
cellosuites op viool. Aanvang: 15.00 uur in de Dorpskerk
Bloemendaal,
Korte
Kleverlaan 9, Bloemendaal.

Trio Vierstemmig met de Muggenbulten & Friends Live bij
Chaos met een harde G. Het
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem. Aanvang: 15.00 uur, einde
19.11 uur. Kaarten à 15 euro via
www.patronaat.nl.
Trio Grande. ‘t Wapen van
Zandvoort, Gasthuisplein 10,
Zandvoort. Aanvang: 17:0020:00 uur, vrij entree.
Het Gijs Idema Trio met zangeres Anna Serierse. Oude Kerk,
Wilhelminaplein.
Aanvang:
15.00 uur. Kaarten à € 17,50 via:
www.podiaheemstede.nl.
Jazzkwartet Quatre Ticket de
Swing. In Cafe ‘t Hemeltje Bloemendaal, Bloemendaalseweg
102, Bloemendaal. Aanvang
14:30-17:30 uur, vrij entree.
Oratoriumkoor
Bennebroek
zingt in de Philharmonie Haarlem (Grote Zaal). Werk van
Dvořák en Het Requiem van
John Rutter. Aanvang: 14.30
uur. Kaarten à €30,- verkrijgbaar bij de koorleden, direct te
bestellen bij de Philharmonie,
of via www.OratoriumkoorBennebroek.nl.
Klassiek concert viool/cello in
de Doopsgezinde kerk, va 15u
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Postlaan 16.

lem. Aanvang: 20 uur. Kaarten via www.toneelschuur.nl
of kassa.
Boudewijn Bach geeft lezing
over boek ‘Vervlogen jaren’ bij
Boekhandel Blokker. Om 10.30
uur bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede.
De toegang is vrij en aanmelden kan via 023-5282472.

6 t/m 9 maart

Dansvoorstelling
BROOS
door Conny Janssen Danst.
De Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem. Aanvang: 20.30 uur. De inleiding op woensdag 6 maart
start om 19.30 uur. Tickets via
www.connyjanssendanst.nl/
voorstelling/broos.

13 maart

Busexcursie naar Caravaggio
Tenstoonstelling in het Centraal Museum van Utrecht.
Vertrek 09.00 vanaf de Luifel.
De prijs voor deze excursie is
per persoon €69,- met MJK en
€ 73,50 zonder MJK. Inbegrepen is het vervoer, entreegeld,
lunch en rondleiding. Aanmelden tot 6 maart via www.
wijheemstede.nl.

13, 14 en 15 maart

Muziekavonden op het Coornhert Lyceum Haarlem. Kamerkoor, bigband, salonorkest en
schoolorkest spelen div oude
en nieuwe muziek. Kaarten à
€2,50 via 023-5121616 of via
info@coornhert.nl.

TENTOONSTELLINGEN
4 maart

Themamaaltijd: Internationaal
menu. WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, tussen 17.15 en 18.00 uur.
Kosten €10,55. Reserveren tot
uiterlijk 10.00 uur op de dag
zelf, op tel.: 023-5483828.

4, 11, 18 en 25 maart

Serie lezingen ‘De Vikingen’
WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
om 13.30 uur. Kosten voor 4
lezingen: €60,-. Opgeven via
www.wijheemstede.nl of tel.:
023-5483828.

T/m 1 maart

Expositie werken creatieve cursisten Caroline Aarens in de
Molenwerf,
Molenwerfslaan
11. Dagelijks, behalve dinsdag, zaterdag en zondag, welkom tussen 9-16 uur. Gratis
toegang.

T/m 9 maart

Kunstexpositie diverse kunstenaars. Galerie Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 46 in Bloemendaal. Geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
12.00 – 17.00 uur.

11 maart

Informatiesessie Nalaten aan
Cultuur in het Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62, Haarlem. Tussen 10.00-13.00 uur.
Gratis toegang.
Lezing ikv KiKaRow en Heemsteedse
deelname,
‘Teylers, 250 jaar aan het Spaarne’. Marisplein 5, Heemstede. €10 toegang, opbrengst
KiKaRow.
Aanv.
20u. Info: www.kikarow.nl.

12 maart

Dansvoorstelling ‘W’ van Samir Calixto. Toneelschuur,
Lange Begijnestraat 9 in
Haarlem. Meer info en kaarten
op:
www.korzo.nl/
produc ties/w-samir- calixto of www.toneelschuur.nl.

T/m 23 maart

Expositie met keramiek van
Ineke van Eden (Heemstede)
in Kunst centrum Haarlem.
Kunst centrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht 117-121,
Haarlem. www.kunstcentrumhaarlem.nl.

4 maart t/m 29 mei

Fotograaf Gerrit de Heus exposeert met ‘De zege in zicht’ Fotogalerie De Gang, Grote Houtstraat 43, Haarlem. Zie ook
www.fotogaleriedegang.nl.

5 maart t/m 26 maart
27 februari

Workshop Seniorweb bij WIJ
Heemstede, Herenweg 96.
Ditmaal: APK voor uw PC.
€5. 10-12u. Opgeven: www.
wijheemstede.nl
of
0235483828.
Vrolijke feelgoodmovie bij
WIJ Heemstede, Herenweg 96.
Informeer over de titel via
023-5483828. Reserveren kan
via www. wijheemstede.nl.
Workshop APK voor uw PC. Van
10.00 tot 12.00 uur. De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96,
Heemstede. Kosten: €5. Aanmelden via tel.: 023-5483828.

6 maart

Millennialism door Wandaat
in Toneelschuur. Toneelschuur,
Lange Begijnestraat 9, Haar-

Expositie cursisten Beeldende
Vorming. WIJ Heemstede, de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11
Heemstede. Toegang vrij.

T/m 10 maart

Trude Hol exposeert in De
Waag, Spaarne 30 te Haarlem.
Openingstijden:
donderdag
t/m zondag van 13.00 tot 17.00
uur.

T/m 22 maart

Tentoonstelling ‘Van Nature Grafiek’. Locatie: Kloostergangen Stadhuis aan de Grote
Markt. Haarlem Open op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.

T/m eind maart

Schilderijen van Dick van
Groen en keramiek van Kitty
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaerplein 8. Info: www.sfeervol.nu.

Nieuws
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Heemstede

Inspiratiebijeenkomst ‘Wij maken
Heemstede!’ op 4 maart
Hoe zorgen we ervoor dat we van elkaar
weten wat we willen? En hoe kunnen
inwoners, ondernemers, verenigingen en
instanties ook zélf aan het roer staan bij
plannen voor Heemstede? Kortom: hoe
geven we samen vorm aan Heemstede?

Volg ons via
Facebook en Twitter

Op maandag 4 maart organiseert de gemeente
Heemstede een avond ter inspiratie over dit
onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 van
19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Hoe meer mensen meepraten, hoe beter we
met elkaar kunnen bepalen wat bij Heemstede
past. Dus kom ook en neem buren, bekenden
of vrienden mee; van jong tot oud, iedereen
is welkom! Voor de organisatie is het prettig
om te weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen. Aanmelden kan bij Marieke Boor via
e-mail m.boor@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 57 61.

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Een aantal andere gemeenten vertellen
in korte workshops over hun experiment.
Daarnaast geeft Frederik van Dalfsen, auteur
van het boek ‘Pionieren in Participatieland’, een
inkijkje in de ontwikkelingen in Nederland op
dit gebied. Deze presentaties zijn bedoeld ter
inspiratie om daarna met elkaar het gesprek
aan te gaan. Wat is interessant aan wat we
gehoord hebben? Welke dilemma’s zien
we? Welke ervaringen willen we met elkaar
delen? Wat past bij ons? De opbrengst van
de avond vormt de basis voor de verdere
ontdekkingstocht naar ‘Wij maken Heemstede’.

Meld je vooraf aan

Vragen aan de
gemeente?

Adresgegevens en
openingstijden

Programma

Gemeente Heemstede
zoekt stemmentellers
De gemeente Heemstede doet bij de
verkiezingen voor provinciale staten en
het waterschap op 20 maart mee aan het
experiment ‘Centraal tellen van de stemmen’.
Dat betekent dat op de verkiezingsavond
de stemmen alleen op partijniveau geteld
worden. Op 21 maart worden alle stemmen in
teams geteld op kandidaatsniveau. Hiervoor
zoeken wij nog 20 tellers. Bent u op donderdag
21 maart beschikbaar van 9.00 tot ongeveer
14.00 uur en wilt u helpen met het tellen van
de stemmen? Meld u dan per e-mail aan via
verkiezingen@heemstede.nl
U krijgt voor uw deelname een vergoeding
(bedrag wordt nog bepaald). Voor een broodje
en drinken wordt gezorgd.

Ontheffing werktijden Bouwbesluit
Cesar Francklaan 61 t/m 183
Wettelijk kader
Volgens het artikel 8.3, eerste lid van het
Bouwbesluit moeten bedrijfsmatige bouwof sloopwerkzaamheden op werkdagen en
op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur
worden uitgevoerd. Het Bouwbesluit is een
algemene maatregel van bestuur op basis van
de Woningwet. Volgens artikel 8.3, derde lid
van het Bouwbesluit mag het college hiervan
ontheffing verlenen.
Ontheffingsbesluit
Bij besluit van 20 februari 2019 hebben wij
ontheffing verleend van de werktijden voor
werkzaamheden op de Cesar Francklaan 61
t/m 183 (woontorens Spaarnelicht). Het gaat
om het storten en vlinderen van de betonnen
keldervloer.
De ontheffing geldt voor de volgende werktijden:
- Donderdag 7 maart 2019 van 06.00 uur tot
07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur;

- Vrijdag 8 maart 2019 van 00.00 uur tot
0.700 uur.
Motivering
Het gaat om het storten en afwerken van de
betonnen keldervloer. Deze vloer moet glad
afgewerkt worden door middel van “vlinderen”.
Het vlinderen moet binnen een bepaalde
tijd na het storten van het beton aanvangen
en kan daarom niet binnen de reguliere
werktijden plaatsvinden.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van de beschikking in bezwaar gaan.
Zie Inzien, reageren, bezwaar maken > Bezwaar
maken bij reguliere procedure. De beschikking
is verzonden op 21 februari 2019. Een
bezwaarschrift schorst niet de werking van het
besluit. Belanghebbenden kunnen daarom naast
een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening bij de rechtbank indienen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Asterkade 36, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 371064,
ontvangen 12 februari 2019
- Binnenweg 87, het aanbrengen van
gevelreclame, wabonummer 370283,
ontvangen 8 februari 2019
- Glipperweg 6, het verbouwen/uitbreiden
van een woonhuis, 371927, ontvangen 15
februari 2019
- Jacob van Campenstraat 4, het plaatsen van
een dakopbouw en het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 370946,
ontvangen 12 februari 2019
- Leidsevaartweg 17, tankstation voor het
afleveren van vloeibare brandstoffen zonder
direct toezicht, 370946, ontvangen 11
februari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 24, het plaatsen van een
overkapping, wabonummer 367770,
verzonden 18 februari 2019
- Laan van Insulinde 34, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,

Collecteren
en venten in
Heemstede
- Voor collecteren en venten is
altijd een vergunning nodig.
- Collecteren en venten met
vergunning mag alleen van
maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie
collecteren.
- Het collecterooster van
het CBF is leidend. Kijk op
www.heemstede.nl/collecterooster.
- Heeft de collectant/verkoper geen
vergunning en legitimatie? Meld dit
dan bij de politie via 0900-8844.
Deze en volgende week collecteert:
Jantje Beton

wabonummer 365680, verzonden
18 februari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager
in bezwaar bij het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij
reguliere procedure’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Jan van den Bergstraat 23, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 366200, ontvangen 25
januari 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van de
gevel, wabonummer 365709, ontvangen 15
januari 2019
- Zandvoortselaan 153, het vervangen van de
bovenlaag van het perron en het aanpassen
van de perronhoogte t.p.v. de constructieve
gedeelten van station HeemstedeAerdenhout, wabonummer 367960,
ontvangen 31 januari 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Overlastspreekuur
op 7 maart
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerste spreekuur in 2019 is op donderdag
7 maart tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Hoorzitting commissie
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt
een hoorzitting op 7 maart 2019 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1,
Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het
kappen van 2 bomen aan de
Patrijzenlaan achter nr. 3 t/m 9
(openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Participatiewet
(niet openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen intrekking en
terugvordering van een uitkering op
grond van de Participatiewet
(niet openbaar)
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via
gemeenteraad.heemstede.nl .
Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken via
(023) 548 56 07.

Meldingen
Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede bekend
dat de volgende bedrijven meldingen
Activiteitenbesluit hebben gedaan:
- Werkbedrijf Haarlem BV, Snuffelmug
locatie Heemstede, Cruquiusweg 37A
- JVG Horeca Beheer BV,
Jan van Goyenstraat 33
De meldingen hebben betrekking op het
oprichten of veranderen van de inrichting ter
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de
Wet milieubeheer. Neem voor meer informatie
contact op met Omgevingsdienst IJmond via
(0251) 26 38 63 of per e-mail info@odijmond.nl

Dodenherdenking
Op 22 februari 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen voor dodenherdenking
op de Vrijheidsdreef op 4 mei 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de
Vrijheidsdreef af te sluiten tussen 16.30 en
21.30 uur. Neem voor meer informatie contact
op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken via (023) 548 56 07.

Vooraankondiging bestemmingsplan
‘Aanvullende voorschriften parkeren’
Burgemeester en wethouders delen ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1
Besluit ruimtelijke ordening mee dat een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid voor
aanvullende voorschriften voor het parkeren in
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen.
Wat is het plangebied?
Het plangebied is het gehele grondgebied van
de gemeente Heemstede.
Waar is dit bestemmingsplan
voor bedoeld?
De aanleiding voor dit bestemmingsplan
is de aanpassing van de Woningwet op
29 november 2014 op grond van de
Reparatiewet BZK 2014. Die heeft tot gevolg

dat de stedenbouwkundige bepalingen
uit de Bouwverordening, waaronder de
parkeerbepaling, per 1 juli 2018 zijn komen te
vervallen.
Eén van de criteria van een goede ruimtelijke
ordening is dat er wordt voorzien in een
adequate oplossing voor parkeren. Om dat te
kunnen beoordelen is het van belang dat de
gemeente daarvoor een toetsingskader (Nota
Parkeernormen Heemstede) beschikbaar heeft.
Het (paraplu)bestemmingsplan voorziet erin
dat, net als in de situatie voor 1 juli 2018, alle
bouwplannen op het aspect ‘parkeren’ kunnen
worden getoetst. Burgemeester en wethouders
zijn voornemens aan de procedure voor deze
bestemmingsplanwijziging hun medewerking
te verlenen.

Procedure
Op dit moment in de procedure is er nog geen
gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Als
het ontwerpbestemmingsplan klaar is, zal dit
ter inzage worden gelegd. De kennisgeving
hiervan wordt ook gepubliceerd in de
Staatscourant en op www.heemstede.nl. Dan
bestaat ook de mogelijkheid om zienswijzen in
te dienen, zoals bedoeld in afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem
dan contact op met de heer IJ. Heeringa via
(023) 5485 644 of met de heer R. van der Aar
via (023)548 57 64. U kunt ook een e-mail
sturen naar gemeente@heemstede.nl.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ‘Centrum en
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’ ingetrokken
Ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening maken burgemeester en wethouders
van Heemstede bekend dat de gemeenteraad
in de vergadering van 31 januari 2019 heeft
besloten het voorbereidingsbesluit voor het
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving,
tweede gedeeltelijke herziening’ van 28 juni
2018 in te trekken.
Waarom is het voorbereidingsbesluit
ingetrokken?
Het voorbereidingsbesluit is ingetrokken
nu met Trottoir Participatie B.V. en Vomar

Voordeelmarkt B.V. nadere afspraken zijn
gemaakt over de planuitwerking van een
supermarkt aan de Binnenweg, die door het
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

Kunt u tegen het intrekkingsbesluit
beroep instellen?
Nee. Tegen het intrekkingsbesluit staan geen
bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Waar kunt u het besluit inzien?
Het intrekkingsbesluit en de bijbehorende
stukken zijn digitaal te raadplegen via
gemeenteraad.heemstede.nl. Ook liggen
de documenten van donderdag 28 februari
2019 tot en met woensdag 10 april 2019 ter
inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan
contact op met de heer R. van der Aar via
(023) 548 57 64. U kunt ook een e-mail
sturen naar gemeente@heemstede.nl.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben de volgende fietsen in
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en
met 13 maart 2019 de gelegenheid hun fiets
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets in opdracht van het college
van burgemeester en wethouders verwijderd
en voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets
ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten bij de milieustraat van Meerlanden,
Cruquiusweg 47 te Heemstede

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders
zijn op 15 februari 2019 onderstaande
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een
rode kinderfiets, merk Kyoso
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34: een
zwarte herenfiets, merk Hanibike
- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte
van kinderboerderij: een groene herenfiets,
merk Gazelle
- Lentelaan, ter hoogte van 2: een zwarte
damesfiets, merkloos
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees:
een zwarte herenfiets, merk Ranger
Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen
voor een periode van maximaal 13 weken
na verwijdering. Binnen deze periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

- Binnenweg, ter hoogte van Vomar: een rode
damesfiets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 22: een witte
damesfiets, merkloos
- Binnenweg, ter hoogte van 43: een blauwe
damesfiets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 61: een zilveren
damesfiets merk Batavus
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 22: een
groene herenfiets, merk RIH
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 23: een
grijze damesfiets, merk Gazelle
- Handellaan, ter hoogte van 2: een gele
damesfiets, merk Batavus

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

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 bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 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 NoordHolland 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
Digitaal:
http://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
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

