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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - De Amsterdamse koopman, 
jurist, ridder en latere raadpensionaris 
van Holland, Adriaan Pauw, bouwde na-
dat hij Heer van Heemstede werd, een 
nieuwe eenbeukige kerk die in 1625 
in gebruik werd genomen: de huidige 
Oude Kerk op het Wilhelminaplein. De 
kerk staat op de fundering van een ou-
de Mariakapel. De voormalige Mariakapel 
werd verwoest tijdens het beleg van
Haarlem (1572- 1573).
 
Adriaan Pauw verkreeg ook rechten. Dat betekende niet dat hij 
eigenaar werd van de grond, maar wel dat hij ‘rechten’ had, zo-
als de collatierechten, het recht om een predikant te benoemen.
Van dit recht maakte Pauw al snel gebruik. Op 7 oktober 1623 
legde hij in een akte vast, dat degenen die een kerk lieten bou-
wen ook een predikant mochten aanstellen en dat hij en zijn
familie er begraven mochten worden.

Foto: Marenka Groenhuijzen

 - De Amsterdamse koopman, 

de Mariakapel. De voormalige Mariakapel 

Grand Prix F1 raakt ook Heemstede
Heemstede - Het onderwerp 
Grand Prix Formule 1 houdt niet 
alleen Zandvoort maar ook de 
omliggende gemeenten bezig. 
Zelfs het hele land kijkt over de 
schouders van Zandvoort mee.
De GP is een uniek evenement 
dat sinds 1985 niet meer in Zand-
voort is gehouden. De 3 x hon-
derdduizend bezoekers vergen 
een secure voorbereiding, voor-
dat het feest op 1, 2 en 3 mei van 
start kan gaan. Ook de dagen 
voorafgaand aan het evenement 
is er extra drukte op de wegen 
naar Zandvoort.

Op 13 februari heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort haar fi at 
gegeven en is de vergunning ver-
leend. De organisatoren van de 
GP is gevraagd een mobiliteits-
plan te ontwikkelen. Samen met 
Zandvoort, het Rijk, NS, ProRail, 
Connexxion, politie, brandweer 
en PWN. Ook de omliggende ge-
meenten konden aanschuiven 
om hun zienswijze te geven. Bur-
gemeester Nienhuis en wethou-
der Mulder zetten zich in om de 
verkeershinder en parkeerover-
last voor Heemstede te beperken. 
Vooral het inkomende verkeer 
moet gereguleerd worden. Zand-
voort zelf kan alleen met een spe-
ciale vergunning worden bereikt, 
waarmee ook kan worden gepar-
keerd. Zelfs de bewoners van de 
badplaats zullen moeten inschik-
ken en moeten soms hun auto el-
ders parkeren. Al is het parkeren 

die dagen gratis, overlast geeft 
het wel.

Voor Heemstede wordt de afslag 
Dreef/Lanckhorstlaan en Heren-
weg/Zandvoortselaan afgesloten.
Al het verkeer moet richting de 
Randweg. Ook daar wordt de af-
slag naar de Leidsevaartweg rich-
ting station afgesloten. Het zal 
duidelijk zijn dat een groot ge-
bied in Heemstede door deze 
maatregelen belemmerd wordt 
om panden of winkels per auto
te bereiken. Volgens het college 
blijven er voldoende mogelijk-
heden over voor de bewoners en 
bezoekers om binnen het gebied 
hun bestemming te bereiken. 
Voor buslijn 80 worden er een 
paar haltes rond het station tijde-
lijk opgeheven. Dit voorkomt dat 
grote aantallen bezoekers via het 
station Heemstede willen reizen 

en per bus door willen naar Zand-
voort. De OV reisplanner wordt 
hierop aangepast. 

Heemstede stuurt de inwoners in 
de wijken die het betreft een brief 
met uitleg. Ook de ondernemers 
worden op de hoogte gebracht. 
Op 17 maart volgt er een infor-
matieavond in Heemstede voor 
de inwoners en ondernemers in 
het Raadhuis. Twee tot drie we-
ken voor het evenement krijgen 
de betrokkenen nog een herin-
nering en de laatste stand van za-
ken. Tevens zullen alle inwoners, 
via mededelingen in deze krant, 
tekst en uitleg krijgen.

Wilt u nog meer over de maatre-
gelen weten, kijk dan op:
www.zandvoort.nl/formule1.
 
Eric van Westerloo   

De meest betrokken makelaars 
van Zuid-Kennemerland

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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- Omgeving Leeghwaterlaan/Ringvaartlaan (250 kranten)
- Omgeving Lentelaan/Valkenburgerplein (275 kranten)  
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Heemsteedse Levi Otto 
speelt hoofdrol in familiefi lm
Heemstede - De draaidagen zijn 
net achter de rug. Voor Levi Otto,
tweedeklasser van het Haem-
stede-Barger Mavo, zal het weer 
even wennen zijn om de fi lmset 
te verruilen voor de schoolklas. 
Vrijwel uit het niets werd Levi ge-
cast voor de rol van Teun in de 
nieuwe speelfi lm ‘Expeditie Vos’. 
Acteerervaring had hij niet: “Nou 
ja, alleen de eindmusical van 
groep 8”, vertelt hij. De 13-jarige 
scholier had zich een jaar geleden 
voor de gein ingeschreven bij een 
castingbureau en hoorde vervol-
gens niets meer. Tot hij het tele-
foontje kreeg om auditie te doen 
voor de familiefi lm. Eerst dacht 
hij nog dat het om een klein rolle-
tje ging, maar men was dermate 
onder de indruk van zijn natuur-
talent dat hij uit vele kandidaten 
werd gekozen voor de hoofdrol. 
De speelfi lm handelt over de fa-
milie Vos die hun jaarlijkse week-
endje weg doorbrengt in de Ef-
teling, voor het eerst zonder hun 
pas overleden opa. Teun mist 
hem erg, niet in het minst omdat 
opa altijd puzzeltochten uitzette. 
Teun is ervan overtuigd dat zijn 
opa nog een puzzeltocht voor 
hem in petto heeft. De meeste 
volwassenen wuiven de sugges-
tie weg, behalve zijn enigszins 
excentrieke tante Ada (Raymon-
de de Kuyper) die met hem op 
speurtocht gaat door de Efteling.                                                                                                       

Hoe was het om met bekende ac-
teurs als Anna Drijver, Frederik 
Brom en Fockeline Ouwerkerk te 
spelen? Levi: “Ik was eerst bang 
dat ze niet met mij zouden pra-
ten, omdat ik geen bekende ac-
teur ben. Maar ze waren allemaal 
superlief en aardig, het zijn eigen-
lijk normale mensen die een bab-
beltje met je willen maken.”                                                     
In een periode van tien dagen 
moest de fi lm gedraaid worden 

in de Winter Efteling die gewoon 
geopend was voor het publiek. 
Ondanks de sprookjesachtige en-
scenering van het pretpark was 
het echt aanpoten, volgens Levi: 
“Ik had veel tekst en zat in vrijwel 
alle scènes. Van de vroege och-
tend tot de avond was het knal-
len, maar ik had het niet willen 
missen.” Tijdens de draaidagen 
verbleef de cast en crew in het 
vakantiepark van de Efteling. “Ik 
vond het moeilijk om afscheid te 
nemen, want je bouwt een hech-
te band op met elkaar.”
Inleven in zijn rol ging Levi mak-
kelijk af: “Ik heb vorig jaar zelf 
mijn opa verloren, dus ze hoef-
den mij niet te vertellen hoe dat 
voelt. Hij was een topper, een 
echte held en beresterk. Helaas 
werd hij erg ziek en ik vind het 
knap dat hij het nog zo lang heeft 
volgehouden.”                                

De Haemstede-Barger leerling zit 
in een sportklas waarin veel aan-
dacht wordt besteed aan sport-
lessen. Zelf doet hij aan kickbok-
sen en tennist hij graag met zijn 
oma.
Toch ligt daar niet zijn ambitie, 
want het acteervirus heeft hem 
defi nitief te pakken. Zijn plan is 
om na het mavo-en havodiplo-
ma naar de toneelschool te gaan. 
Een fl ink traject, maar Levi ziet er 
niet tegenop: “Als ik iets heel leuk 
vind, ga ik er honderd procent 
voor. Dan lukt ineens alles.” Zijn 
droomrol? “Spelen in een actie-
fi lm met bekende acteurs lijkt me 
echt heel vet.”

De speelfi lm ‘Expeditie Vos’ komt 
rond Kerstmis 2020 in de bios-
coop. 

Mirjam Goossens

College Hageveld in voorronde 
‘Op weg naar het Lagerhuis’
Heemstede - Voor de tweeën-
twintigste keer gaat BNNVARA’s 
scholieren-debatcompetitie ‘Op 
weg naar het Lagerhuis’ op zoek 
naar het beste debat- en speech-
talent van Nederland.
Middelbare scholen uit alle pro-
vincies strijden om de titel van 
beste debatschool van Neder-
land. Uit Heemstede doet Colle-

ge Hageveld mee. De voorron-
de met College Hageveld vindt 
plaats op woensdag 26 februari 
vanaf 10.15 uur in het Raadhuis 
Haarlemmermeer, Raadhuisplein 
1 in Hoofddorp.
 
Alle onderwerpen zijn te vinden 
op: www.ownhlagerhuis.nl/stel-
lingen.

Transport 
vast op de 

Zandvoorterweg 
Aerdenhout - Een groot 
transport met drie gro-
te huisjes is maandagmid-
dag 24 februari vast komen 
te staan in Aerdenhout. Het 
Convoi Exceptionnel was die 
nacht stilgezet op de Zand-
voorterweg in Aerdenhout 
op de grens met Bentveld. 
Het transport was onderweg 
naar Zandvoort.

Verkeersregelaars regelden
het verkeer waardoor er van-
uit Zandvoort en Heemste-
de vertraging ontstond. Het 
transport zou te breed zijn 
en niet over de juiste pa-
pieren hebben beschikt om 
door te mogen rijden. De 
weg werd later weer vrijge-
geven.

Foto: Michel van Bergen

In deze krant de 

Exclusief interview 
met Joke Bruijs

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 1 maart, 10u.
Begin Veertigdagentijd

ds. Gerrit Frederikze
(Harderwijk)

dienst van Schrift en Tafel
m.m.v. de cantorij
o.l.v. Addy Alberts.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 1 maart 18.30 uur
In His Presence

Leiding: Rob en Yvonne
Maaltijd 17.30u.

Opgave via de website.
 

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 1 maart
Eerste zondag Veertigdagentijd.

 Oude Kerk, 10u.
ds. P.I.C. Terpstra, 

dienst van Schrift en Tafel
Crèche, Kinder Andersdienst, 

Verhalenboom,
De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 1 maart, 10u. 
Eucharistieviering
m.m.v. Bavokoor.

Pater Diego Pildain.
Koffi  e.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  W&C viering;  
  Nederlands,
  pastor Ans Dekker
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 10u.
2e Lijdenszondag 

Ds. T. de Vries - Meijer
 

Na de dienst koffi  edrinken in
Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 1 maart, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 1 maart, 10.30u.
ds. J.Brusewitz.

www.vdgh.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Met deze prent sluiten we de 
serie Zandvoortselaan af. De
foto is komt uit de beeldbank 
van het Utrechts Archief en is 
van april 1958, gefotografeerd 
door L. Hessels. Op de voor-
grond nog de oude overweg, 
die eerdaags zou gaan verdwij-
nen na de opening van het via-

ductstation op 1 oktober 1958, 
het eerste viaductstation in Ne-
derland, zoals we die nu kennen 
(ontwerp station architect Koen 
van der Gaast). Het verkeer 
hoefde nu niet meer te wachten 
voor de spoorbomen zoals op 
de foto te zien is en kan door-
rijden onder het viaduct door.

Sinds 2018 is het station een 
Gemeentelijk Monument.
 
Het station heeft in al die ja-
ren al vele veranderingen on-
dergaan: aan beide kanten lif-
ten; aan twee kanten (winkel)
uitbouw (o.a. Kirstin en Teestie), 
zoals al eerder in deze artike-
len beschreven is, maar ook de 
voormalige loketten zijn er al-
lang niet meer en hebben op 
die plek al veel soorten winkel-
tjes gehad (1997 Wizzl en 2009 
Kiosk). Sinds eind 2019 is het 
omgebouwd tot ‘Stations Huis-
kamer’. Afgelopen jaar (2019) is 
er weer veel renovatiewerk aan 
gebouw en rails verricht, zodat 
het station weer lange tijd mee 
kan gaan.
Op de Facebookpagina van 
Gertjan Stamer ‘Station Heem-
stede-Aerdenhout’ is het alle-
maal in beeld te volgen.
 
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 15 februari 2020.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (90)

Zandvoort - Ieder jaar krij-
gen we aan het eind van de 
herfst last van muizen die een 
warm onderkomen voor de 
winter opzoeken. In onze op-
vang is er natuurlijk altijd wel 
wat te eten te vinden voor de 
kleine knagertjes en daarom is 
het asiel een prima overwinte-
ringsplaats. Hierdoor moeten 
we het voer voor de honden, 
katten en konijnen goed muis-
vrij opbergen. Maar natuurlijk 
moeten onze asieldieren ook 
eten en zijn muizen heel vin-
dingrijk.

We moesten dus een list ver-
zinnen. En die hebben we ge-
vonden in de vorm van asiel-
kat Monkey! Dit is een grote, 
knappe kater van een jaar of 
acht. De laatste tijd mag hij ’s 
avonds en ’s nachts rondlopen 
in ons hoofdgebouw om ach-
ter de muizen aan te gaan. En 
dat vindt Monkey geweldig. 
Niet dat hij nou zo veel muizen 
vangt maar alleen al door zijn 
aanwezigheid gaan de diertjes 

al een ander, veilig heenkomen 
zoeken. Wij blij en Monkey blij. 

Hij zou overigens nog veel blij-
er worden van een nieuw huis, 
want hij verblijft inmiddels al 
300 dagen in onze opvang. 
Monkey is niet zo zeer op zoek 
naar een nieuwe partner maar 
naar een fi jne plek om te wo-
nen. Het is dan ook geen kat 
voor beginners. Ergens in zijn 
leven heeft hij geleerd dat hij 
prima de regels kan bepalen. 

Monkey is wel een heel gezelli-
ge kat die graag in je nabijheid 
is en je entertaint met z’n frat-
sen. Maar om te zeggen dat het 
een knuff elkont is, nou nee. Hij 
houdt liever van een klein af-
standje in de gaten waar je al-
lemaal mee bezig bent.

Toch benieuwd naar het com-
plete Tinderprofi el van Mon-
key? Kijk dan eens op onze site: 
www.dierenbescherming.nl/
dierenasiel/dierentehuis-ken-
nemerland.

 
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

Nachtdiensten voor Monkey

Plexat
Denk & Doen
Heemstede - Iedere maand is 
er op vrijdagavond van 19-20.30 
uur een ontmoeting- en spelle-
tjesavond voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong/hoog-
begaafdheid en hun ouders bij 
WIJ Heemstede in de jeugdruim-
te Plexat in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Zo ook op vrij-
dag 6 maart. De basis van Denk 
& Doen is de samenwerking van 
de kinderen en de ouders, waar 
zij zelf invulling aan kunnen ge-
ven. Entree €3,- per deelnemer, 
voor ouders vrij entree. U kunt ter 
plaatse betalen, pinnen is helaas 
niet mogelijk, neemt u a.u.b. ge-
past geld mee? Opgeven kan via 
plexat@wijheemstede.nl.

Presentatie 
boek ‘Schrijven 
kan zo leuk zijn’
Haarlem - Nico van den Raad 
van De Blauwe Kom presen-
teert op 7 maart 10.30 -12.00 
uur zijn boek: ’Schrijven kan 
zo leuk zijn’ in de bibliotheek 
in Schalkwijk op het Fie Carel-
senplein 2 in Haarlem. de vorm 
van een gratis miniworkshop 
schrijven. 
Dit boek is samengesteld van-
uit 15 jaar ervaring met cursis-
ten en schrijfbegeleiding. Het 
boek bevat uitleg, tips en di-
verse inspirerende schrijfop-
drachten voor proza en po-
ezie. Het boek kost € 15,-. Tij-
dens de presentatie ligt het 
boek ter inzage.

Ze zeggen dat je in het buitenland het beste en 
niet duur eet in de tentjes met de TL-buizen aan 
het plafond en de TV aan de muur met een voet-
balwedstrijd. Dat kan ik beamen, het eten is vaak 
eenvoudig maar weergaloos. Alhoewel je ook 
weleens een beperking van zo’n tentje voor lief 
moet nemen.

Zo zat ik laatst in zo’n tentje heerlijk te lunchen. 
Veel lokale bevolking en een liefl ijk muziek-
je van danceclassics op de achtergrond. Donna 
Summer met het nummer ‘Dim all the lights’.  En 
klap, daar ging het licht uit: we zaten plotsklaps 
in het donker. Iets maakte duidelijk kortsluiting, 
maar wat? Geaarde stopcontacten bleken niet 
het sterkste punt te zijn in dit tentje, dat war-
me gerechtjes en lasagne uit de oven serveerde.

Bovendien werden door veel gasten mobieltjes 
opgeladen in het stopcontact. De stop werd er 
weer ingedraaid en alles deed het weer. Ja, dat 
dacht je! Telkens als de oven weer werd aangezet  
schoot de stroom er net zo hard weer uit.

Tja, toen kwam de eigenaar met een lumineuze 
improvisatie. Voordat hij de oven aanzette, zette 
hij eerst de tv en de muziek even uit. Het opladen 
van de smartphones bleef gewoon gehandhaafd 
in het stopcontact. Kom daar niet aan, want dat is 
natuurlijk heiligschennis. Je gelooft het niet, het 
bleek nog te werken ook. Muziek uit, oven warm. 
Je moet er wat voor over hebben als je maar een 
krakkemikkige electriciteitsgroep tot je beschik-
king hebt. 

Na het eten eens kijken wat er gebeurt als ik de 
handföhn in het toilet gebruik…

Bart Jonker

Dim all the lights
COLUMNITEITEN
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De kracht van het onderscheiden
Hoofddorp - Uitvaartzorg De 
Meer gaat alweer zijn vierde jaar 
in als zelfstandige uitvaartonder-
neming met als kernwoorden 
‘Steun’ en ‘Vertrouwen’. Inmid-
dels voorzien van het Keurmerk 
Uitvaartzorg verzorgen Jacco van 
der Laarse & Jaap van der Maarl al 
meer dan 12,5 jaar uitvaarten bin-
nen de gemeenten Heemstede, 
Haarlemmermeer en Aalsmeer. 
Beiden wonen ze ook in hun ver-
zorgingsgebied, ‘spreken de taal’ 
en zijn op de hoogte van de vele 
mogelijkheden en locaties. “Zelf 
hebben wij vestigingen in Hoofd-
dorp en Vijfhuizen en zijn bij el-
ke collega-onderneming binnen 
Haarlem, Haarlemmermeer en 
Aalsmeer welkom om er op te ba-
ren, condoleances en/of plechtig-
heden te houden” aldus Jacco.

Jaap vervolgt: “Ons onderschei-
dend vermogen zit hem in de 
kleinschaligheid, korte lijnen 
en het volledig kunnen verzor-
gen van de uitvaart in eigen be-
heer. Om enkele voorbeelden te 
noemen: bij het melden van een 
overlijden ’s nachts neemt één 
van ons zelf op en één van ons is 
erbij met het verzorgen, opbaren 
of overbrengen. Van de bespre-
king tot de uitvoering van de uit-
vaart, telkens zien de nabestaan-
den dezelfde gezichten. Na de 
uitvaart is één van de vele terug-
kerende reacties dat nabestaan-
den het erg gewaardeerd heb-
ben dat ze zich zo persoonlijk ge-
steund voelden. En nabestaan-
den zeggen dat ook voort. Het 
is opvallend dat wij veel families 
met verdriet om het verlies van 
hun dierbare via recommandatie 
mogen ondersteunen”.

Jacco vult aan: “Al het printwerk, 
van de rouwbrief, de liturgie, het 

programmaboekje tot en met 
de dankbetuiging verzorgen en 
printen wij zelf met hoogwaardi-
ge grafische printers. Hoe fijn is 
het om snel te kunnen schake-
len zonder tussenkomst van der-
den? Nabestaanden zitten soms 
naast ons achter de computer 
om de rouwbrief van hun dierba-
re net die ‘finishing touch’ te laten 
geven waardoor er een zeer per-
soonlijke rouwbrief ontstaat”.

Zij zeggen het al jaren, maar het 
verschil bij het verzorgen van een 
uitvaart zit hem vaak in de details. 
Jaap: “Keer op keer zijn wij onder 
de indruk dat nabestaanden na 
de uitvaart van hun dierbare dik-
wijls de moeite nemen om hun 
waardering ook te uiten via de 
reactiepagina van onze website, 
facebook of Google”.

Ondanks dat zij tevens de titel 
‘Register Uitvaartverzorgers’ (RU) 
voor hun naam mogen gebrui-
ken benadrukken zij dat zij lie-
ver ‘de jongens van De Meer’ ge-

noemd worden. “Wij hebben in 
onze beleving het mooiste vak 
wat er is en realiseren ons dat el-
ke keer weer als wij kennis maken 
met een familie met verdriet. Heel 
anders dan vroeger vinden nabe-
staanden het vaak fijn en belang-
rijk om zoveel mogelijk betrok-
ken te worden bij de invulling en 
uitvoering van de uitvaart. Het af-
scheid wordt daardoor meer ‘ei-
gen’ en persoonlijk. Uitvaartzorg 
De Meer helpt u om van het af-
scheid een waardevolle herinne-
ring te maken”.

Op de vraag wat beide heren als 
meest bijzonder hebben ervaren 
de afgelopen jaren spreken zij uit 
dat het hen telkens weer raakt als 
nabestaanden na de uitvaart zeg-
gen: “wij kenden jullie niet, maar 
het voelt alsof jullie al jaren fami-
lie zijn”.

Uitvaartzorg De Meer
Jacobus Spijkerdreef 202
Hoofddorp. 06-576 275 40
www.uitvaartzorgdemeer.nl

Jacco & Jaap bij een van de printers.

Verhaallezing 
‘Volg je 
innerlijk’
Bloemendaal - Op zondag 1 
maart, van 14-16 uur geeft Car-
men de Haan de verhaalle-
zing ‘Volg je innerlijk’ in het St. 
Raphaёlkerkje, Popellaan 1 in 
Bloemendaal. Deze lezing geeft 
een kijkje in het zelfstudieboek 
‘A Course in Miracles’, dat ook 
wel cursus in liefde wordt ge-
noemd.
Liefde doet wonderen en dat is 
ook wat er gebeurt als je A Course 
in de praktijk gaat brengen. Het 
vraagt een andere manier van kij-
ken, van weten en van denken. 
A Course leert je hoe je je innerlij-
ke leiding kunt herkennen en vol-
gen. Het geeft je hulp, inzicht en 
een uitweg in lastige situaties.
Bijdrage € 9,00 inclusief koffie/
thee/fris en schrijfgerei.
Reserveren niet nodig.
Informatie: www.carmendehaan.
nl of 023-5261144.

Carmen de Haan (foto aangeleverd).

Hovenier Rob Booms 
bespaart u veel tijd
Heemstede - Hovenier Rob 
Booms groeide op aan de Leidse-
vaartweg in Heemstede waar zijn 
vader Henk een hoveniersbe-
drijf had. Hij leerde het vak spe-
lenderwijs, soms letterlijk met 
een medewerker van zijn vader, 
de nu bekende Piet Oudolf, waar 
hij veel thuis kwam in Haarlem. 
Piet Oudolf was een heel aparte 
leerling bij Henk Booms, apart in 
zijn doen en laten, hij ontwikkel-
de zich tot een internationaal be-
kende tuinarchitect die bijvoor-
beeld in New York Gardens of 
Remembrance ontwierp, de tui-
nen die herinneren aan de aan-
slagen op 11 september 2001 en 
de tuin van het Singer Museum in 
Laren. Een opmerkelijke leerling 
waar Rob nog leuke herinnerin-
gen aan heeft.

Rob Booms verzorgt al 25 jaar tui-
nen in heel Kennemerland van-
uit zijn bedrijf aan de Moerberg-
plantsoen in IJmuiden. Rob kan 
als geen ander een tuin onder-
houdsvrij maken. Helemaal on-

derhoudsvrij gaat (gelukkig) niet 
maar wel onderhoudsvriendelijk, 
er moet wel iets overblijven voor 
de hobby. Maar je mag wel zeg-
gen dat het tijd spaart en dat is 
misschien nog belangrijker dan 
kostenvriendelijk. Tijd is immers 
kostbaar voor oudere tuinbezit-
ters, maar ook voor de jongeren 
die allemaal werken en soms blij 
zijn als ze het 8 uur-journaal nog 
net kunnen zien. Druk met werk, 
kinderen, cursussen, mantelzorg 
of hobby. Zelf rustig, zonder zorg 
om je tuin, op vakantie gaan, Rob 
neemt er tijd voor om uw tuin bij 
te houden. Dat is hovenier Rob 
Booms die u tijd en kosten spaart 
bij het onderhoud van uw tuin, 

Rob werkt vanuit IJmuiden. Hij 
heeft een ruimte in Heemstede 
van waaruit hij tuinen in Heem-
stede kan verzorgen. Snel en ge-
makkelijk, hij is er opgegroeid en 
werkt er graag. Dat is Rob Booms, 
0654282854.

Ton van den Brink

Alexanderhoeve hofleverancier van Adriaan Pauw

Adriaan Pauwkaas smaakt 
wel lekker eigenwijs
Heemstede - Adriaan Pauw, 
ooit de bezitter van de Heerlijk-
heid Heemstede, wist wel waar 
Abraham de mosterd haalde. Bij 
zijn ‘kaasboerinnetje’, die nu zijn 
kaaswinkel in de Raadhuisstraat 
heeft en Alexanderhoeve heet. 

Eigenaar Alex ontving donder-
dagmiddag de heer Adriaan 
Pauw met zijn gade Anna van 
Ruytenburgh om zijn eigen kaas 
te proeven. Alex was betrokken 
bij het leven en welzijn van deze 
belangrijke eigenaar van Heem-
stede. Hij had een speciale kaas 
ontwikkeld, die weliswaar oud 
is, zeker 17 maanden, maar voor-
al net die eigenwijze smaak heeft 
die de naamgever zo typeert. Pro-
beer die smaak maar te definië-
ren en je leert Adriaan Pauw be-
ter kennen, aldus smaakmakers 
van de Alexanderhoeve.

Adriaan zelf genoot in de winkel 
aan de Raadhuisstraat gewoon 
van de Adriaan Pauw kaas die hij 
zelf met een ijzerdaad had door-
gesneden en later met een Hol-
lands kaasmes in stukken had ge-
sneden. Met de trekdraad snijden 
lukte niet zo vlot, maar met het 
kaasmes kon Adriaan toch aar-
dig overweg. Het proeven ging 
hem het best af en het eerste stuk 
was voor Adriaan die het proeven 
thuis met Anna nog kan herhalen.

Volgens de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek 
gaat dat het beste met een glas 
goede rode wijn, waarbij de 
Alexanderhoeve graag advi-
seert bij het uitzoeken, maar ook 
bij een glas echt Adriaan Pauw-
bier van de 1ste Aanleg. Alex 
gaf nog uitleg over zijn kazen, 
de vele soorten als de boeren-
kaas, de Goudse, Edammer, gras-
kaas en de kazen van de boerde-
rij Alexanderhoeve waar al meer 

dan honderd jaar kaas gemaakt 
wordt. Zijn notenassortiment met 
cashews, pinda’s, macadamia’s, 
amandelen naast de dadels, vij-
gen, olijven, de mosterdsoorten 
en olijfoliën.
Echt een winkel om even de tijd 
te nemen om te zien hoe een 
kaasboer een specialist is gewor-

den in bekende en ook veel on-
bekende heerlijkheden in de 
Heerlijkheid van Adriaan Pauw 
die graag bij de Alexanderhoeve 
in de Raadhuisstraat 38 aanklopt 
als hij wat te vieren heeft en daar-
om zijn hofleverancier is.

Ton van den Brink

Op foto, v.l.n.r.: Alex Miezenbeek, Adriaan en Anna Pauw.

Wijnproeven in aanloop 
naar het Bloemencorso
Heemstede - De winkeliersver-
eniging Raadhuisstraat & Binnen-
weg organiseert een nieuw eve-
nement, De Wijnloop. Op 25 april 
heten de deelnemers en organi-
serende winkels in het centrum 
van Heemstede het Bloemen-
corso welkom met het glas in de 
hand.
 
Het principe van De Wijnloop 
Heemstede is simpel en gezellig. 
Wijnlopers die mee willen doen 
kopen een herkenbaar glas op 
www.dewijnloop.nl . Met hun ei-
gen duurzame, herbruikbare, 
plastic glas lopen de deelnemers 
door de winkelstraat en kunnen 
zij verschillende wijnen proeven 
in de 21 Wijnloopwinkels. Tus-
sen 17.00 en 19.30 uur laten de 
Heemsteedse ondernemers van 
de Wijnloopwinkels wijn proeven 
en serveren er een klein hapje bij.
De 21 winkels die meedoen aan 
De Wijnloop liggen aan de Raad-
huisstraat, Binnenweg en op de 
kop van de Blekersvaartweg. On-
der het genot van een lekkere 
wijn lopen de wijnlopers van win-
kel naar winkel.

Tijdens De Wijnloop maken de 
deelnemers informeel en heel 
origineel kennis met onze mooie 
winkels en de bevlogen onderne-
mers in Heemstede.
 
Wijn proeven tijdens De Wijn-
loop? Op de website www.de-
wijnloop.nl koopt u glazen à 
€ 12,95 per glas die u de hele 
avond gebruikt. Tot 24 april kunt 
u glazen kopen. Wees er snel bij, 
het aantal glazen is beperkt.

Het herbruikbare glas met op-
druk is het ‘bewijs van deelname’. 
Van 18 tot en met 24 april kunt u 
de glazen ophalen bij Gall&Gall 
Heemstede aan de Binnenweg 
108. Aan het einde van de wan-
deling kan het duurzame glas in-
geleverd worden bij een van de 
wijnwinkels.

Deelnemende winkels aan De 
Wijnloop: Albert Heijn, Gall&Gall 
Heemstede Blekervaartweg, Gra-
pedistrict, Summum Woman, 
Crème Fresh, Boekhandel Blok-
ker, Waardijk Schoenen, Home 
made by Ree, Stefans Brillen, 
Gall&Gall Heemstede Binnen-
weg, De Lord Mannenmode, Mar-
qt, Claudia Sträter, hardloopspe-
ciaalzaak Lopers Company by En-
no, Boulangerie Oscar, Kinki Kap-
pers, Keurslager Van der Geest, 
Kaptein Schoenen, Chocolaterie 
Van Dam, Restaurant Tante Bep 
en Alexanderhoeve.
 
Bloemencorso
Van 14.00 – 20.00 uur is er in de 
winkelstraat muziek en gezellig-
heid voor jong en oud in aanloop 
naar het Bloemencorso.
Vanaf 20.00 uur rijdt het Bloe-
mencorso Bollenstreek vanaf 
het gemeentehuis over de Raad-
huisstraat en Binnenweg naar de 
Lanckhorstlaan.

De straat wordt vanaf 17.00 uur 
volledig afgesloten voor ver-
keer. In de winkelstraat geldt van-
af 17.00 uur een  parkeerverbod. 
Kom bij voorkeur lopend, op de 
fiets of met het openbaar vervoer.

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zaterdag 22 
februari behaalden de vol-
gende kinderen hun zwem-
diploma op SportPlaza Groe-
nendaal: 

A-diploma
Zulal Akkoyuncu, Tasneem 
Alnabki, Iris van den Bergh, 
Skyeler Boon, Hugo Budding,  
Reina van Deursen, Anvay 
Dhayagude, Mees Dolmans, 
Eytan Grijzenhout,  Niek Hen-
driks, Kee Hulsbosch,  Sozda 
Hussein,  Charlotte van Kam-
pen, Martha Kiflom, Roek 
Lanser, Noor Malih, Cato Me-
ijs, Boris Ruisendaal, Bilasam 
Salayma, Ritaj Salayma, Lilou 
Slot, Mayson-jay Steffers, Flip 
Stollenwerk, Bram Veenstra, 
Linde Verhagen, Abe Verwijs, 
Alissa Wormgoor, Anna van 
Zeumeren.

B-diploma
Rafaella Antonioli, Boudewijn 
Bodéwes, Carina van Breugel, 
Sophie van Dijk, Viggo Drog-
trop, Vivian Eradus, Lindsey 
Fakkel, Lotte ter Haar, Ahmed 
el Harchaoui, Fabio Hoek, 
Hayo Houben, Luuk Huisman, 
Amélie Janszen, Joshua Kos-
ter, Koen de Lange, Wessel 
Melissen, Siebe Nijssen, Tom 
Nypels, Lexy Randsdorp, Ky-
ano Rekelhof, Shaleena van 
der Vaart,  Milena van Vuuren,  
Eva Weij.

C-diploma 
Lars Diepering, Julius van 
Doornik, Bellize Hendriks, 
Blue Hendriks, Jack Hoefsmit, 
Isa de Joode, Mila Koekkoek, 
Sarah van der Laan, Rosalie 
van Lieshout, Maud Loggen, 
Sven Los, Maxwell Meijer, Jan-
ne van de Reep, Jasmijn van 
Rooijen, Kaj Scholten, Fin Sin-
dorf,  Juuna Spoelstra, Daniel 
Tait, Juliën Verschaeren. 

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd.

Hovenier Rob Booms.
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Het Groenendaalse bos bestaat uit een gedeelte waar je lek-
ker je hond kan uitlaten en een gedeelte waar het verbo-
den is voor honden. Dit staat allemaal ook nog eens duide-
lijk aangegeven.
Helaas zijn er dus mensen die daar maling aan hebben doen 
alsof ze gek zijn en hun hond uitlaten waar het verboden is.

Vorige week was ik aan het hardlopen in het gedeelte waar 
het verboden is voor honden. En ja hoor, daar was dus een 
mevrouw met een loslopende hond . Ik werd vervolgens be-
sprongen door die hond, omdat ik daar een pesthekel aan 
heb reageerde ik niet al te vriendelijk, iets wat ik in dit ge-
val heel logisch vond. Ik zei o.a. nog tegen die mevrouw dat 
het toch echt verboden is voor honden in dat gedeelte van 
het bos.
Deze week zag ik diezelfde mevrouw weer in dat gedeelte in-
clusief loslopende hond. Ja, als je doet alsof je gek bent dan 
geef je dat natuurlijk niet op als een zeurderige hardloper je 
de waarheid vertelt.

Vorig jaar stond er in deze krant ook al een ingezonden brief 
die ging over honden in het gedeelte van het bos waar het 
verboden is. Die brief heeft dus niet geholpen, ik heb ook 
niet de illusie dat mijn brief gaat helpen. De borden met ver-
boden voor honden helpen dus ook niet, daarom vind ik dat 
er maar eens gehandhaafd moet gaan worden in dat gedeel-
te van het bos.

F. Slot, Heemstede

LEZERSPOST
Verboden voor honden? 

Vijf jaar nadat de Raad van State de overweg Alverna - en 
in het kielzog van deze uitspraak de Gemeente Heemstede- 
openbaar had verklaard, en ProRail de door haar abrupt af-
gesloten overweg moest heropenen (op straff e van een ho-
ge boete), is de strijd om de overweg en daarmee de toe-
gang tot het achterliggend gebied, helaas verloren. De be-
woners van de aangrenzende Geleerden- en Rivierenbuurt 
zijn hun geliefde ommetje nu echt kwijt.

Uiteindelijk is het motief voor de sluiting dat onbewaak-
te overwegen onveilig zouden zijn. Het valt niet te betwis-
ten dat géén overweg veiliger is dan een overweg. ProRail 
werd bij deze uitspraak echter verantwoordelijk gesteld om 
de veiligheid van de openbare overweg te waarborgen. Al-
le in 2016 aangedragen oplossingen door onder andere de
Fietsersbond, het Wandelnet en de ActiegroepOverwegAl-
vernaOpen, zijn ons inziens door ProRail niet serieus onder-
zocht. Ondertussen maakten de bewoners van het Laantje 
van het bestuurlijk gestuntel en gebruik van de ontstane im-
passe door het gebied voor andere gebruikers totaal ontoe-
gankelijk te maken met maar liefst drie hekken.

Daar kwamen eindeloze rechtszaken van, aangespannen 
door zowel De Fietsersbond en Wandelnet, als door de be-
woners van het Laantje en ProRail. Het begon er steeds meer 
op te lijken dat het bij de bestuurders en rechters aan goede 
wil ontbrak om de ontstane Gordiaanse knoop met rationele 
argumenten te ontwarren.
Binnenkort gaat Prorail de nieuwe ontsluitingsweg naar sta-
tion Heemstede dan eindelijk aan de Gemeente Heemstede 
overdragen.

Het veilige alternatief, een tunneltje onder de overweg, om 
het drukke tweerichtingverkeer voet- en fi etspad langs de 
Leidsevaart naar het station te ontlasten, is blijkbaar ook van 
de baan. Waarom eigenlijk?

M. Vrugt, ActiegroepOverwegAlvernaOpen

LEZERSPOST
Geen alternatief voor

overweg Alverna

Nieuw concept Koningsdag 
op Wilhelminaplein
Heemstede - Koningsdag op het 
Wilhelminaplein is een vast be-
grip in Heemstede dat ieder jaar 
zeer druk bezocht wordt. Maar 
ook hier geldt de regel, stilstaan 
is achteruitgaan. De klassieke 
opstelling van een groot podi-
um met knallende acts, aange-
vuld met een bar en een barbe-
cue gaan plaats maken voor een 
nieuw concept.

Organisator van het eerste uur, 
Kees Heger van Café de 1ste Aan-
leg, heeft de samenwerking op-
gezocht met Joris van der Kleij, dé 
man van Eats&Beats. Het knusse 
foodtruckfestival wat vorig week-
end voor de 3e keer plaatsvond, 
op het Wilhelminaplein.
Door een combinatie van het 
goede te maken van beide orga-
nisaties hopen Heger en Van der 
Kleij een breder publiek aan te 
spreken en Koningsdag Heem-
stede een frisse, mooie plek te 
bieden voor jong en oud in de ko-
mende jaren.

Want Koningsdag is, ontmoeten, 
genieten, kennen, herkennen en 

leren kennen met vrienden, mu-
ziek en een hapje en een drankje.
Nieuw is dat aan het evene-
ment dit jaar ook de Konings-
nacht wordt toegevoegd. Zowel 
op zondag 26 april als op maan-
dag 27 april biedt het Wilhelmin-
aplein een feestelijk programma 
voor jong en oud vanaf 14 uur ’s 
middags.
 
Het nieuwe concept Konings-
nacht/dag voorziet de liefheb-
bers van muziek met live acts, 
afgewisseld met DJ’s. Het terras 
krijgt veel meer aandacht met 
aankleding en gezelligheid door 
gebruik van parasols, leuke zit-
jes en afwisselend meubilair. Het 
zal aanvoelen als een gezellige 
‘openluchtkroeg’, waar iedereen 
zich thuis voelt.
 Dat belooft een bijzonder mooie 
Koningsnacht en dag te wor-
den op het Wilhelminaplein, het 
mooiste plein van Heemstede. 

Meer informatie en het program-
ma staan binnenkort online op 
1steaanleg.nl, jorevents.nl en op 
de Facebookpagina’s.

Spannende battles bij 
SportNite in Heemstede
Heemstede - Schuilen achter pi-
ramides, kasten en matten, rond-
vliegende pijltjes en Boogie 
Bombs ontwijken, samenwerken 
met je team, extra levens verza-
melen en jezelf in veiligheid bren-
gen bij een storm dat gebeurde 
allemaal tijdens de eerste Sport-
Nite in Heemstede op dinsdag 18 
februari. Die helemaal was uitver-
kocht.

Tijdens SportNite konden de kin-
deren hun favoriete game Fort-
nite in het echt spelen. Tijdens 
een game werden 4 verschillen-
de battles gespeeld waarbij kin-
deren elkaar probeerden te ra-
ken met Nerfguns en verschillen-
de soorten ballen.

De kinderen waren erg fanatiek 
en renden fl ink heen en weer. De 
eerste minuut van iedere game 
kregen kinderen de tijd om een 
Nerfgun en munitie te verzame-
len. Na deze minuut speelden 

de kinderen een battle van maxi-
maal 11 minuten. Als kinderen 
werden geraakt door een pijltje 
waren ze af en moesten ze naar 
de zijkant komen. Als ze werden 
geraakt door een Boogie Bomb 
(trefbal) moesten ze 10 seconden 
een Fortnite-dansje doen. In deze 
10 seconden konden ze wel ge-
raakt worden.

Af en toe kwam er een ‘storm’ en 
ging er een zaaldeel dicht. Kin-
deren die zich niet op tijd in vei-
ligheid hadden gebracht, moes-
ten het speelveld helaas verla-
ten. Wanneer kinderen af waren, 
mochten ze in het zaaldeel waar 
niet meer gespeeld werd nog ver-
der oefenen met het schieten en 
laden van de verschillende Nerf-
guns.

Er werden eerst twee battles so-
lo gespeeld en daarna twee in 
teams. Het was ontzettend span-
nend.

Op de fi ets voor 
stichting Melania
Heemstede - De Heemsteedse 
Caroline van Dijk heeft haar draai 
gevonden in de wereld. In janu-
ari fi etste ze met twaalf vrouwen 
door Rwanda, begin volgend jaar 
wil ze op de fi ets door het zuiden 
van India, naar de provincie Ta-
mil Nadu. Opnieuw om projecten 
te bezoeken en geld in te zame-
len ‘voor en door sterke vrouwen’ 
–de slogan van stichting Melania 
waar zij sinds kort de penning-
meester is.

Een andere Heemsteedse die 
mee was, is Philippine van der 
Kleij. “Het is de nieuwe manier 
van fondswerving,” zegt ze. “Zelf 
een sportieve prestatie leveren 
en daar je kennissenkring bij be-
trekken middels een bijdrage 
voor het goede doel.”
“Ja, de sponsorfi etstocht door 
Rwanda was overweldigend,” vult 
Caroline aan. “Al bij het eerste 
project dat we bezochten, ston-
den vierhonderd mensen op ons 
te wachten. Er waren sprekers 
en dansers, maar misschien nog 

wel het mooiste waren de vrou-
wen die ons hun geit kwamen la-
ten zien. Die hadden ze van Me-
lania gekregen en daar waren ze 
enorm trots op.”

Want dat is wat Melania doet: 
kansarme vrouwen in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika weerbaar en 
ondernemend maken. De stich-
ting steunt kleine projecten met 
een bijdrage voor trainingen en 
de start van een economische ac-
tiviteit.
Maar liefst 22.000 euro brachten 
ze samen bij elkaar, o.a. door de 
inzameling van statiegeldbon-
nen bij Albert Heijn aan de Ble-
kersvaartweg.

Wil je ook een keer mee met een 
sponsorfi etsreis? Neem dan con-
tact op met Caroline van Dijk 
(cvandijk@melania.nl).  Of wil je 
een project sponsoren? Kijk dan 
op de site www.melania.nl. Ook 
het hele verhaal van de sponsor-
fi etstocht door Rwanda, met fo-
to’s, kun je teruglezen in de blog.

Caroline van Dijk en Philippine van der Kleij tijdens de � etstocht door 
Rwanda.

De Roos sluit defi nitief 
de deuren op Binnenweg
Heemstede - Op zaterdag 29 fe-
bruari om 17 uur sluiten Jacqueli-
ne en Alexander Mengerink defi -
nitief de deuren van hun pennen-
winkel op de hoek van de Binnen-
weg en de Julianalaan.
JUUL blijft gewoon bestaan en  
heeft zelfs een deel van het assor-
timent pennen vullingen overge-
nomen.
De opheffi  ngsuitverkoop is een 
groot succes, wie lekker wil strui-

nen kan nog enkele dagen te-
recht bij de vertrouwde De Roos.
 
De echte pennenliefhebbers kun-
nen De Roos blijven volgen op 
Facebook, Instagram of internet 
op www.vulpenspeciaalzaak.nl
 
Jacqueline en Alexander bedan-
ken hierbij alle klanten en colle-
ga’s en wensen iedereen veel suc-
ces toe in de toekomst.

Voor 4 à 6 personen

Benodigdheden:
•  6 smaakvolle tomaten ont-

veld en in blokjes gesneden
•  wat rozemarijn
•  snu� e chilipoeder
•  zeezout en gemalen peper 

naar smaak
•  olijfolie om te bakken
•  Parmezaanse kaas, grof ge-

raspt
•  2 bakjes ricottakaas
•  een bos fi jngehakte bladpe-

terselie
•  2 teentjes fi jngehakte knof-

look
•  2 rode uien in stukjes gesne-

den
•  2 eieren
•  snu� e nootmuskaat
•  Een pakje verse lasagnabla-

den (of zelf maken)
•  bolletje buff elmozarella
 
Meng in een kom de ricotta, 
een eetlepel olijfolie, de eie-
ren, de geraspte Parmezaan-
se kaas, de nootmuskaat, de 
peterselie en het zout en pe-
per (naar smaak). Goed men-
gen tot er een gladde massa 
ontstaat.
 
Verwarm een laagje olijfolie in 
de koekenpan. Fruit hierin de 
gehakte uitjes en de knofl ook 
tot ze glazig worden. voeg de 
tomaten toe, op smaak bren-
gen met rozemarijn, zout en 
peper. Laat het geheel een 
smeuïge massa worden.

Verwarm de oven voor op 180 
graden.
 
Schep een laagje van de to-
matensaus in een lasagna-
schaal en hier bovenop het 
eerste lasagnablad.
Smeer op het lasagnablad het 
ricottamengsel en leg hierop 
weer een lasagnablad, daarna 
weer ricotta mengsel. Bij het 
laatste blad het laatste van de 
tomatensaus toevoegen, hier-
boven op gesneden plakjes 
mozzarella leggen en gerasp-
te Parmezaanse kaas.
 
+/- 40 minuten in de oven 
rond de 180 graden laten ga-
ren. Direct opdienen, eet sma-
kelijk!

Napolitaanse 
lasagna 
(vegetarisch)

achter het fornuis 

Creatieve inloopmiddag 
met Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 5 
maart is er weer een creatieve in-
loopmiddag met Gaby Godijk van 
14-15.30 uur.

De creatieve middag wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede 
en Ontmoetingscentrum Heem-
stroom in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 

Heeft u nog bruikbare spullen als 
knutselmateriaal over? Daaar zijn 
Gaby en de andere deelnemers 
heel blij mee.

Graag even van tevoren bellen 
met de Molenwerf voor overleg 
welke materialen en wanneer de-
ze gebracht kunnen worden.
Tel: 023 - 5483831.

Lezing over Haarlemse Gerda Kurtz 
op Internationale Vrouwendag

Haarlem - Op 8 maart is het in-
ternationale Vrouwendag. Dan 
houdt Klaartje Pompe van het 
Noord-Hollands Archief een le-
zing over Gerda Kurtz, een Haar-
lemse die steeds haar eigen pad 
volgde. Deze lezing vindt plaats 
in de Janskerk, Jansstraat 40 in 
Haarlem.

Wie was Gerda Kurtz (1899-
1989); hoe oefende ze als vrouw 
haar beroep uit van archivaris 
en historica? Zij heeft veel on-
derzoek gedaan naar de Haar-
lemse geschiedenis, publiceer-
de hierover en hield lezingen. 
Zij was voorloper voor de vrou-
wen op een aantal ‘mannendo-
meinen’ in Haarlem. Zij was de 
eerste vrouwelijke archivaris in 
Nederland en van 1936 tot  en 
met 1964 gemeentearchivaris 
van Haarlem.

Zij werd als tweede vrouw lid 
van de Hollandse Maatschap-
pij van Wetenschappen en was 
1938 het eerste vrouwelijke be-
stuurslid van de Historische Ver-
eniging Haerlem. Ook in de oor-
logsjaren wist Gerda Kurtz een 
bijzondere rol te spelen. Zij 
werd geëerd als Ridder in de Or-
de van Oranje-Nassau en was 
Soroptimist.
 
Deze lezing is een samenwer-
king van het Noord-Hollands 
Archief en de Vereniging Haer-
lem. Aanvang: 15.00 uur (inloop 
met koffi  e/thee).

Aanmelden verplicht via:
haerlemexcursies@gmail.com.

Kosten: € 4,- per persoon (voor 
Vrienden van het Noord-Hol-
lands Archief is de lezing gratis).
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Lezing Melcher de Wind over boek 
‘Eindstation Auschwitz’
Heemstede - Dinsdag 3 maart, 
van 20-21.30 uur, geeft Melcher 
de Wind een lezing over zijn va-
der Eddie de Wind die het boek  
‘Eindstation Auschwitz’ schreef, 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
 
In januari 2020 werd de bevrij-
ding van Auschwitz, 75 jaar ge-
leden, herdacht. Eindstation 
Auschwitz is een belangrijk en 
uniek historisch document dat 
op aangrijpende wijze het lot van 
gevangenen in de vernietigings-
kampen in beeld brengt.

In 1942 meldde de Joodse arts 
Eddy de Wind zich vrijwillig aan 
als arts om in Westerbork te wer-
ken, in de veronderstelling dat 
hierdoor zijn moeder uit het 
kamp zou worden vrijgelaten. 
Bij aankomst bleek zijn moeder 
echter al op transport gezet naar 
Auschwitz. In Westerbork ont-
moette De Wind de achttienjari-
ge verpleegster Friedel. Ze wer-
den verliefd en trouwden in het 
kamp. Samen werden ze in sep-
tember 1943 naar Auschwitz ge-

deporteerd. Eddy belandde in 
barak 9, waar hij werd tewerkge-
steld als Pfl eger van Poolse ge-
vangenen. Friedel in barak 10, 
waar de medische experimen-
ten werden uitgevoerd. Pas na de 
oorlog, die ze beiden op miracu-
leuze wijze overleefden zonder 
dat van elkaar te weten, vonden 
ze elkaar terug in Nederland.

In ‘Eindstation Auschwitz’ doet 
Eddy de Wind verslag van de ver-
schrikkingen in het kamp en ana-
lyseert en observeert hij het ge-
drag – zowel goed als kwaad – 
waar mensen toe in staat zijn. Hij 
beschrijft Auschwitz zoals nooit 
eerder is gezien, rechtstreeks 
vanuit het kamp en met de emo-
tie van dat moment.

Geïllustreerd met beeldmateriaal 
uit het archief van de familie De 
Wind, waaronder twee niet eer-
der gepubliceerde foto’s van vlak 
na de bevrijding van Auschwitz. 
Het originele schrift is momen-
teel een van de belangrijkste 
stukken van de Auschwitz-ten-
toonstelling, te zien in New York.  

Melcher de Wind, de zoon van Ed-
die vertelt deze avond over dit 
boek. hij was o.a. ook te zien in 
een documentaire die onlangs 
werd uitgezonden.
 
Toegang € 5,-. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.
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Knipkaartkoor 
start opnieuw
Haarlem - Het Knipkaartkoor van 
Leny van Schaik start weer op 
zondag 1 maart in Gebouw Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74 in 
Haarlem, van 12.00 tot 13.30 uur.
Naast het zingen van gevarieerd 
repertoire, wordt aandacht be-
steed aan stemvorming.
Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar.
Inlichtingen op tel.:
023-5312396, per e-mail op
leny.van.schaik@12move.nl of via 
www.lenyvanschaik.com.

Concert in teken van de Boekenweek
Harmonie St. Michaël in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Zondag 8 maart 
geeft Harmonie St. Michaël een 
drietal korte concerten in de Bi-
bliotheek Heemstede aan het Ju-
lianaplein 1. Twee orkesten zullen 
deze middag hun muzikale klan-
ken laten horen: het MIO, oplei-
dingsorkest van St. Michaël en 
het harmonie orkest. Bij het the-
ma van de Boekenweek ‘Rebellen 
en dwarsdenkers’ zijn drie toepas-
selijke muziekstukken gekozen. 
Het concert begint om 13 uur en 
is gratis te bezoeken.
 
The Phantom of the Opera
De roman ‘Le Fantôme de l’Opéra’ 
speelt zich voornamelijk af in de 
Parijse Opéra Garnier. Hier woont 
het spook van de opera. Het 
spook geeft de jonge wees Chris-
tine zanglessen en zij krijgt de 
hoofdrol in de opera.
Na het boek is er in de jaren 80 de 

Foto aangeleverd door
Bibliotheek Zuid-Kennemerland

musical The Phantom of the Ope-
ra geschreven met muziek van 
Andrew Lloyd Webber.

Shaff y
‘Shaff y’ is een muziekstuk geba-
seerd op de succesnummers van 
Ramses Shaff y.
 
Around the world in 80 days
Het verhaal van Jules Verne 
op muziek gezet door Otto M. 
Schwarz. Een muzikale wereldreis 
in ongeveer 8 minuten.

Presentatie over Adriaan 
Pauw in de Oude Kerk
Heemstede - Speciaal voor ou-
deren en voor mensen met een 
haperend brein, samen met 
hun mantelzorgers, hebben WIJ 
Heemstede, De Pauwehof, Zorg-
balans en Kennemerhart, een 
presentatie met beeld en ver-
haal georganiseerd over Adriaan 
Pauw en de grote rol die hij in 
Heemstede heeft gespeeld. Deze 
presentatie vindt plaats op maan-
dagmiddag 16 maart, van 14-
15.30 uur in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein.

Hillebrand de Lange van de His-
torische Vereniging Heemste-
de Bennebroek volgt de zicht-
bare sporen die Adriaan Pauw in 
Heemstede heeft achtergelaten.
Hij wordt wel de grootste Heem-
stedenaar aller tijden genoemd. 
En dat is niets te veel gezegd. 
Het Oude Slot, de herbouw van 

de Oude kerk op het Wilhelmin-
aplein, de Voorwegschool, de 
Zandvaart naar het Spaarne, de 
Blekersvaart en de Schouwbroe-
kerpolder.

Adriaan Pauw en zijn vrouw An-
na van Ruitenberg zullen spe-
ciaal voor deze middag uit hun 
graf opstaan. Zij zullen vertellen 
over zichzelf, maar vooral over 
de plannen die zij met de heer-
lijkheid hadden. Zij zullen de al-
lernieuwste technische vindin-
gen op het terrein van voordracht 
meenemen: een PowerPoint met 
afbeeldingen van al hetgeen zij 
in hun heerlijkheid hebben ge-
bouwd en aangelegd. Hun voor-
dracht zal plaatsvinden bovenop 
de kelder waarin hun familie en 
zijzelf begraven liggen en voor 
het grafmonument dat als herin-
nering aan hem is opgericht.

Foto aangeleverd

Split Seconds live in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Wintersport of niet, 
de live avonden van Café de 1ste 
Aanleg op Raadhuisstraat 103 in 
Heemstede gaan gewoon door.
Op de laatste zaterdag van de 
maand, 29 februari, altijd een lek-
ker swingende band in dit  café. 
Vanaf 21 uur verzorgt de West-
landse band Split Seconds een 
knallend live optreden.
Met gedreven muzikanten weten 
ze elk podium onveilig te maken. 
Ontstaan uit een passie voor mu-
ziek zijn de bandleden samen ge-
komen om met elkaar iets wer-
velends neer te zetten. Niet al-
leen covers maar ook prachti-
ge zelf geschreven nummers ko-
men voorbij. Zaterdag 29 februari 
staat de volledige band, 3 dames 
en 2 heren voor jullie klaar. Semi 
akoestisch dus je oordoppen kun 
je thuis laten.
Split Seconds blinkt uit in optre-

Foto aangeleverd door Café de 1ste Aanleg

dens in een intiemere setting, 
juist op locaties als Café de 1ste 
Aanleg weet deze band steeds 
de juiste sfeer neer te zetten. De 
band speelt tijdloze klassiekers 

afgewisseld met hedendaagse 
hits. Met veel energie en passie 
geven ze elk liedje een ‘Split Se-
conds’- sausje mee. Verrassend
eigenwijs. De entree is gratis.

Jazzgitarist Anton Goudsmit met 
Go!Pony in Oude Kerk
Heemstede - Go!Pony is het 
splinternieuwe trio van gitarist 
Anton Goudsmit. Het trio speelt 
zaterdag 29 februari om 20.15 
uur in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede.

De in Haarlem geboren Anton 
Goudsmit is bekend geworden 
als gitarist van New Cool Collec-
tive, waar hij vanaf de oprichting 
in 1991 jarenlang deel van uit-
maakte. Goudsmit is een bijzon-
der creatieve muzikant die zich 
zo’n beetje met alles wat met jazz 
te maken heeft bezighoudt. Hij 
is altijd inventief en verbaast elk 
publiek met zijn originele invallen 
en grote expressiviteit. Met recht 
wordt hij een van de meest oor-
spronkelijke gitaristen van Neder-
land genoemd. Veel muzikanten 
en groepen doen daarom graag 
een beroep op hem.

In 2010 werd Goudsmit de presti-
gieuze VPRO/Boy Edgar Prijs toe-
gekend. De jury prees hem om 
zijn veelzijdigheid en het feit dat 
hij verschillende leeftijdsgroepen 
weet aan te spreken. In datzelf-

de jaar ontving hij het Duiveltje, 
de prijs voor beste Nederlandse 
popgitarist. 

Het trio wordt gevormd door 
Thomas Pol, contrabas, Niek de 
Bruijn, drums en Anton Gous-
mit, gitaar. Go!Pony speelt aan-
stekelijke grooves in de compo-
sities van Anton en worden afge-
wisseld met subtiele ballades en 
eigenzinnige ‘bouwwerkjes’. De 

jonge Niek en Thomas zijn bei-
de van grote klasse en timmeren 
fl ink aan de weg. De muzikanten 
van Go!Pony zijn van zowat alle 
markten thuis maar hebben allen 
een eigen herkenbare stijl. 

Kaarten à €22,50 via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023-5483838 of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

Vlooienmarkt 
in Hillegom
Hillegom - Zondag 1 maart 
wordt er een leuke rommelmarkt 
gehouden in Sportcentrum de 
Vosse gelegen aan de Vosselaan 
152 te Hillegom. In deze sport-
accommodatie wisselen die dag 
weer vele gebruikte goederen, 
na het loven en bieden, van ei-
genaar. De vlooienmarkt is open 
van 09.30 tot 16.00 uur en de toe-
gang bedraagt 2,50 p.p (kinderen 
tot en met 11 jaar en onder bege-
leiding hebben vrij entree).
Zelf uw spulletjes verkopen is ook 
mogelijk. Voor meer informatie of 
reserveringen kunt u bellen naar: 
organisatiebureau Mikki, 0229-24 
47 39 of 24 46 49. Of kijk op inter-
net: www.mikki.nl.

Foto aangeleverd door Mikki

Excursie ‘Juwelen’ in de Hermitage
Heemstede - Op vrijdag 6 maart 
neemt de Heemsteedse Kunst-
kring u een dagje mee uit naar 
Amsterdam. U heeft dan nog een 
laatste kans om in de Hermita-
ge de unieke juwelencollectie te 
gaan zien van het Russische Hof. 
In oktober is er bij WIJ Heemste-
de in de Luifel een lezing gege-
ven door Karin Braamhorst over 
dit onderwerp. Vanaf 9.00 uur 
wordt u opgehaald met een luxe 
touringcar bij de Luifel aan de He-
renweg 96 in Heemstede.
Onder deskundige leiding van 

een gids wordt u meegevoerd 
over deze bijzondere tentoon-
stelling. Juwelen, portretten, kle-
ding en accessoires passeren de 
revue en geven een beeld van 
twee eeuwen mode gedragen 
door het Russische Hof in St. Pe-
tersburg.

De groep gaat lunchen in het 
Hermitage Café – Restaurant. Na 
de lunch heeft u de gelegenheid 
om zelf rond te kijken in het mu-
seum, de museumwinkel te be-
zoeken of nog even een frisse 

neus te halen en een stukje Am-
sterdam te verkennen. Om 15.30 
uur vertrekt de bus weer richting 
Heemstede.

De prijs voor deze excursie is
€ 57,- (met MJK) of € 72,50 (zon-
der MJK) per persoon (incl. ver-
voer per bus van Heemstede 
naar Amsterdam, entree Hermi-
tage, lunch en rondleiding). Op-
geven voor deze excursie kan via
www.wijheemstede.nl of belt u 
op werkdagen tussen 9.00 en 
13.00 uur tel. 023 – 548 28 28.

Winnaars kaarten voor de 48 uur van 
Beethoven en Sjostakovitsj bekend
Heemstede - Samen met de 
Philharmonie hield de Heemste-
der onder de lezers een loting 
voor 2 x 2 vrijkaarten voor de 48 
uur van Beethoven en Sjostako-
vitsj. De redactie ontving veel 
respons op deze actie en deed 
de verloting die twee winnaars 
voortbracht.

De 2 vrijkaarten voor de uitvoe-
ring door Raoul Steff ani, Gerold 
Huber, Liza Ferschtman en En-
rico Pace op zaterdagmiddag 
29 februari om 16 uur zijn ge-
wonnen door Maria Bruseker uit 
Heemstede.
De 2 vrijkaarten voor de uit-
voering door het Atrium String 

Quartet & Solisten Nederlands 
Kamerorkest op zaterdag 29 fe-
bruari om 20.15 uur zijn gewon-
nen door Mark Schilp uit Heem-
stede. De winnaars zijn inmid-
dels in kennis gesteld. Van har-
te gefeliciteerd met jullie prijs 
en veel plezier bij deze uitvoe-
ringen!

Diner & Film in 
de Luifel
Heemstede - Op woensdag 11 
maart is er weer een driegan-
gendiner en dramafi lm (2019) 
bij WIJ in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Vanaf 18 uur kunt 
u aan tafel en om 19.15 uur start 
aansluitend de fi lm. Op woens-
dag 11 maart is dat een drama-
fi lm uit 2019. U betaalt voor Di-
ner & Film samen €17,50. U kunt 
natuurlijk ook alleen naar de fi lm, 
dan is de entree €7,-. Opgeven 
kan via www.wijheemstede.nl of 
belt u met 023-5483828 op werk-
dagen tussen 9-13 uur.



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:

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

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 onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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de Heemsteder
 
- Omgeving Leeghwaterlaan/Ringvaartlaan (250 kranten)
- Omgeving Lentelaan/Valkenburgerplein (275 kranten)  

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

BEZORGER/STER
MET SPOED GEVRAAGD:

 

zoekt 

een Penningmeester

De organisatie
Met 41 medewerkers en ongeveer 200 vrijwilligers biedt 
WIJ Heemstede een basisvoorziening met veel diversiteit 

aan kennis en kunde op het gebied van sociaal werk. 
De begroting van WIJ Heemstede bedraagt ca. 2,5 miljoen euro. 

De gemeente Heemstede is de belangrijkste subsidiegever. 
De stichting is voor 100% aandeelhouder van 

CASCA Kinderopvang BV. 

Penningmeester
Binnen het bestuur is de penningmeester (m/v) 

verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de 
financiële zaken binnen de Stichting. Kennis van het voeren 

van een financiële administratie is noodzakelijk. 
Het bestuur vergadert één keer in de maand (ca. 2 uur). 

De penningmeester komt in aanmerking voor een 
jaarlijkse onkostenvergoeding. 

Graag uw reactie voor 16 maart naar: 
ischultz@wijheemstede.nl.

Het uitgebreide profiel van de peningmeester vindt u op

www.wijheemstede.nl

HeemstedeWIJ

GEPENSIONEERD
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?!

Voor een goede relatie zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde mensen die gepensioneerd of 
met functioneel leeftijdsontslag zijn en nog 
graag op projectbasis in de regio actief willen zijn.

WIJ VRAGEN:
• Communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Computervaardig;
• In bezit van auto en rijbewijs B;
• Per project 3 dagen per week, 5 uur 

per dag beschikbaar.

WIJ BIEDEN:
• Een marktconform salaris;
• Veel vrijheid en zelfstandigheid;
• Flexibele werkdagen/-tijden.

BENT U GEÏNTERESSEERD?:
Mail uw CV of contactgegevens naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke 
Kuindersma, op telefoonnummer: 088 - 600 74 50
(Afwezig op woensdag)

Gezocht:
Klik-aan klik-uit afstandsbed. type 
yct-100. Tel. 06-22637277
Te koop:
Jongensjas winter mt. 128, in keurige 
staat, roestbruin, met afneemb. 
capuchon, wind/waterdicht €7,50. 
Thermospijkerbroek jongens, mt. 
128. i.g.st. zacht gevoerd €4,-. Tel. 
06-24380300
Te koop:
Plafondlamp met 4 spots, kleur 
messing  €20,-. Tel. 023-5291316
Te koop:
Wegens overcompleet. Tafelmodel 
vriezer Zanussi i.pr.st. €25,-. Tel. 
023-5287575
Te koop:
4 winterbanden 215/55/ r16 97 v op 
stalen velgen steek 5 * 110 €60,-. Tel. 
06-50211971
Te koop:
Draaischijftelefoontoestel met lang 
verlengsnoer plus contactdoos 
€4,50. Tel. 023-5470507
Te koop:
Matras multiform bioclean nasa 
koudschuim 80 x 2 mtr 21cm dik nw 
€50,-. Tel. 023-5336019
Te koop:
Houten, Philips jaren 30 radio met 
mooie designkast €100,-. Meisjes-
fiets 18” €35,-. Meisjesfiets 24” €50,-. 
Kolenkit €35,-. Fiets €40,-. 
Tel. 023-5255325

Te koop:
Eenvoudig stalen wijnrek ±60 flessen 
€20,-. Damesfiets aluminium frame 
3 jr oud Gazelle 7 versn. trommelrem 
€250,-. Tel. 06-23524668
Te koop:
Rollator, z.g.a.n. met luchtbandjes, 
makkelijk inklapb. €50,-. Tel. 
023-5281764
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling pop 
singles/lp’s uit de jaren 50/60. Tel. 
023-5381320
Gezocht:
Oud omega horloge of ander mooi 
oud merk horloge te koop gevraagd. 
Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Oude werkbank ladenkast gereed-
schapskast etc. Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Verzamel medailles vaantjes stem-
pelkaarten ijskaarten routekaarten 
etc. van toertochten op de schaats. 
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Artis zegels/kaarten van de 
dekamarkt voor mensen met een 
rugzakje, wie wil ons helpen met 
sparen? (Catch-it). Tel. 06-37010414
Gezocht:
Sopranen/alten/tenoren en bassen 
N.O.G.Concertkoor Haarlem, rep. di 
20.00-22.00 uur. nogconcertkoor@
gmail.com. Tel. 023-5337288
Te koop:
Boek: 80 jr hockeyclub Alliance , izgst. 
€15,-. Tel. 0251-659446
* Dierenambulance voor 
dieren in nood (24 uur per dag). 
Tel. 023-5334323
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen import rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a 
Aalsmeer. Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen oude school-, 
stapel-, kantine-, kantoor- en kerk-
stoelen. We komen de spullen zelf bij 
u ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen u 
contant. Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen 
en ophalen. 
Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, ik haal ze gratis 
bij u op. Tel. 023-5639828

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

1 miljoen Nederlanders 
hebben moeite hun 

rekeningen te betalen!



Dat ik zangeres ben, weten veel mensen niet 
Joke Bruijs: “Ik vind het erg leuk om weer op 8 maart 
jazz in Zandvoort te gaan zingen. Samen treed ik dan op 
met drie geweldige muzikanten, te weten mijn man Frits 
Landesbergen die vibrafonist en slagwerker is, Jean-Louis 
van Dam op de piano en Edwin Corzilius als bassist. Met 
hen speel ik vaker en dat vind ik heerlijk om te doen. Dat 
ik zangeres ben, weten echter veel mensen niet. Ze ken-
nen me vaker als actrice. Nog steeds hoor ik: “Goh ik wist 
niet dat je kon zingen.” Dit wordt toch echt mijn 68ste 
zangdebuut, ik ben oorspronkelijk begonnen als zange-
res toen ik 15 was bij het VARA Dansorkest. Ik ben ooit 
terecht gekomen met rolletjes in het theater en zo is het 
ook gekomen dat ik actrice ben geworden. Maar ik ben 
eigenlijk helemaal geen actrice, ik ben zangeres. Jazz 
zong ik al toen ik 17 of 18 was. Ik deed al de jazzavonden 
mee met Rob Franke, Wim Overgaauw en Koos Serierse. 
Ik heb ook een eigen band gehad waarmee ik graag mee 
werkte, The Dazzling. Ik was toen een jaar of 16/17.

Van alles kunnen doen, dat vind ik het allerleukste
Ik ben beroemd geworden door de Mounties en later 
door de serie ‘Toen was geluk heel gewoon’. De meest 
herhaalde scène op televisie was de campingscène met 
Joop Doderer bij de Mounties. Die zie je iedere oude-
jaarsavond weer. Het was zo grappig dat Joop Doderer 
zijn tekst vergeten was, daarom herhaalde hij alles. Hij 
had duidelijk een black-out en daar moesten wij zo vre-
selijk om lachen. Ik stond daar ook een beetje hopeloos 
bij van ‘wat moeten we nou’. Joop riep: “Kantine, Kanti-
ne”, waarop Piet Bambergen ad rem antwoordde: “Zijn 
hier dan twee kantines?” Ja, toen hielden we het natuur-
lijk niet meer. Het publiek vond het prachtig en lag dub-
bel van het lachen.
Later heb ik ook nog twee seizoenen de André van Duin-
revue gedaan, dat was zijn jubileumshow. Dat werden  
uiteindelijk vier seizoenen, omdat de show zo succesvol 
was. Ik vond ook de combinatie van zingen en acteren 
erg leuk in de show van André van Duin. Dat vind ik het 
allerleukste, dat je van alles kunt doen. Toch ben ik in 
mijn hart zangeres, actrice zijn is in mijn schoot gewor-
pen.

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Joke Bruijs is een zeer veelzijdig artieste. Het wordt in 
juni 53 jaar dat ze in het vak zit. 53 jaar waarin ze van 
alles gedaan heeft én nog steeds van alles doet. Want 
stilzitten doet ze niet, integendeel. Joke is nog im-
mer een bezige bij met een volle agenda. Zo geeft ze 
onder meer een jazzoptreden in Zandvoort met het 
Joke Bruijs Quartet en gaat ze met Gerard Cox in een 
nieuwe fi lm spelen, genaamd ‘Casa Coco’.   

“Het gebeurt nog steeds,
ik zit nog niet achter de geraniums”

Joke Bruijs gaat

‘swingend door het 

leven’:
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Gepensioneerd zijn, 
daar doe ik nog even 
niet aan
Serieuze acteursrollen 
doe ik ook, zoals in ‘La 
famiglia’. Laatst speel-
de ik ook een gastrol in 
de fi lm ‘Kerstgezellin’, 
allemaal hartstikke 
leuk om te doen. Daar 
heb ik een hele goede 
vriendschap met Inge-
borg Elsevier aan over-
gehouden. Ik heb het 
lekker druk en ik word 
nog vaak gevraagd voor fi lm- en televisiewerk.  Het ge-
beurt nog steeds, ik zit nog niet achter de geraniums. Ze 
vragen weleens of ik gepensioneerd ben, want ik ben na-
tuurlijk al 68. Maar daar doe ik nog even niet aan. Ik ben 
wel wat kieskeuriger geworden in het kiezen van rollen. 
De titel van de biografi e die ooit verscheen is nog altijd 
op mij van toepassing: ik ga nog steeds ‘swingend door 
het leven’. Ik ben heel trots op dit boek. Toen de schrij-
ver Ben Valkhoff mij vroeg, zei ik aanvankelijk: ”Maar ik 
ben toch nog niet dood?” Waarop Ben antwoordde: “Ja, 
maar het is juist zo leuk dat je nog zo volop bezig bent. Je 
hebt al zo’n lange carrière, dus mag ik er toch een boek 
over schrijven?” Nu vind ik dat juist zo prettig, want ik 
heb helemaal geen kant-en-klaar plakboek bijgehouden. 
Ben heeft daarom veel moeten verzamelen en uitzoeken. 
Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor, want voor mij is dit 
boek daarom een soort levensarchief geworden waarin ik 

nog kan terugkijken op mijn carrière. Zodoende 
ben ik daar weer mee bezig geweest, maar het 
was helemaal niet mijn ambitie. Ik vind het ge-
woon heerlijk om dit vak te doen. Mijn 50-jarig 
jubileum in 2017 werd groots gevierd en daar 
ben ik heel blij mee, maar ik vond het ook een 
beetje overdreven. 50 jaar dit vak doen is he-
lemaal geen prestatie. Als je 50 jaar aan de lo-
pende band staat, dan heb je pas iets verdiend. 
Maar voor mij is dit vak een soort luxe dat ik het 
al zo lang met veel plezier mag doen. Ik voel me 
dan ook een bevoorrecht mens.

Gerard en ik hebben aan een blik al genoeg
De liefde voor Rotterdam zit gewoon in het bloed. Dat 
is niet uit te leggen. Ik woon er allang niet meer, maar 
dat blijft. Als ik dan weer Rotterdam binnen kom rijden, 
dan ben ik weer trots op mijn stad. Je hoeft niet te wo-
nen in de stad waarvan je houdt, maar ik ben er veel. 
Ook Gerard Cox is een ras-Rotterdammer, we zijn allebei 
in Rotterdam-Zuid geboren. Daarom hebben we zo veel 
gemeen met elkaar. Daarnaast ga ik samen ga hem ik spe-
len in de nieuwe comedyfi lm ‘Casa Coco’, waar ik heel 
veel zin in heb. De fi lm speelt zich af in een pension in 
Spanje. Je bent al goed op elkaar ingespeeld. Wij hoeven 
alleen maar naar elkaar te kijken, aan een blik hebben 
we al genoeg. Je kent elkaar al zo goed, dus dat hoef je 
bij repetities niet meer te doorbreken, dat gaat eigenlijk 
vanzelf. Zo’n repetitie is daardoor veel minder zwaar, die 
gaat vloeiend. Het is ook echt een feest om met Gerard 
op het toneel te staan en met hem samen te werken”,
aldus Joke Bruijs.

Joke Bruijs zingt jazz op zondag 8 maart om 14.30 uur in
Theater de Krocht, Grote Krocht 41, in Zandvoort.

Reserveren concerten via:
www.jazzinzandvoort.nl, info@jazzinzandvoort.nl.

Bart Jonker
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Haarlem - Komende zondag 1 maart 
speelt de voorstelling ‘Mijn moeder is een 
diva’ (8+) om 15 uur in de Toneelschuur, 
Lange Begijnestraat 9 in Haarlem door de 
Toneelmakerij.

De voorstelling is gemaakt door Paul Knie-
riem, als regisseur een bekende voor de 
Haarlemmers omdat hij jarenlang als regis-
seur aan de Toneelschuur was verbonden. 
Onderaan mijn mail vind je kort de inhoud 
van de voorstelling, in de bijlage het pers-
bericht en scènefoto’s van Sanne Peper. 

De voorstelling is licht van toon, zie hier-
onder, maar daaronder ligt een serieuze-
re problematiek. Het gaat over twee kin-
deren die opgroeien in een problemati-
sche thuissituatie, met een vader die niet 
in beeld is en een moeder waar het niet 

goed mee gaat, en in de voorstelling zie je 
het proces waarin ze zich proberen los te 
worstelen.
De cast bestaat uit Ellen Parren, Wart 
Kamps en Abdelkarim el Baz.
De voorstelling is een initiatief van El-
len Parren en Wart Kamps. Ellen Parren: 
“Wart en ik spelen samen in verschillen-
de VPRO series, zoals Missie Aarde en 
De Comeback. De samenwerking tussen 
Wart en mij bevalt goed. Samen iets doen 
in het theater is voor ons de volgende stap 
en iets wat wij al langere tijd ambiëren. 

Meer informatie op: www.toneelschuur.nl/ 
theater/mijn-moeder-een-diva.

Foto’s: Sanne Peper
(aangeleverd door de Toneelmakerij)

Mijn moeder is een diva

Haarlem - “Mogen we weer?,” vraagt deel-
nemer Charlie tijdens curling. “Ik wil nog wel 
een keer winnen van het andere team.” Sa-
men met 150 andere enthousiaste deelne-
mers van alle dag- en ontmoetingscentra van 
ouderenzorgorganisatie Kennemerhart nam 
Charlie deel aan het sportevent op de IJsbaan 
Haarlem en het Kennemer Sportcenter afge-
lopen vrijdag 21 februari.

Het evenement van afgelopen vrijdag stond 
dan ook in het teken van beweging en sa-
menwerking. Ingrid Glorie, medewerker Ken-
nemerhart en organisator van het evenement: 
“Het is niet alleen een gezellige dag. Tijdens 
deze dag willen we laten zien dat deelnemers 
meer zijn dan hun diagnose (zoals dementie). 
Ze zijn vaak tot veel meer in staat dan zijzelf 
en hun omgeving denken. We vinden het be-
langrijk om de deelnemers uit te dagen met 
nieuwe activiteiten op het gebied van sport-, 
spel- en geheugentraining.”

Naast actief bewegen stond ook ontmoe-
ting centraal. “Verbinden, daar gaat het om 
tijdens dit event,” vertelt mede-organisator 
Yvonne de Vries. “Verbinding tussen de be-
trokkenen van álle dag- en ontmoetingscen-
tra. Zo zijn er vandaag spelletjes in het the-
ma van de Elfstedentocht gecreëerd door de 
deelnemers en medewerkers. Het is de be-
doeling dat we iedereen daarin betrekken die 
dat kan. Ook alle mantelzorgers doen van-
daag actief mee.”

Ook deelnemen aan de dag- en ontmoe-
tingscentra? Kijk voor meer informatie op: 
www.kennemerhart.nl/dagbesteding

De middag werd georganiseerd door alle 
dag- en ontmoetingscentra van Kennemer-
hart en mede mogelijk gemaakt door de J.C. 
Ruigrok Stichting, Stichting Sport Support, 
CIOS, de Wizzel, IJsbaan Haarlem en het Ken-
nemer Sportcenter.

150 ouderen van 
Kennemerhart op ijsbaan

Collecte Amnesty International
Haarlem/Heemstede - In Haarlem en om-
streken gaan honderden collectanten van Am-
nesty International van maandag 9 t/m zater-
dag 14 maart de straat op. Overal in Nederland 
wordt deze week gecollecteerd om het werk 
van de mensenrechtenorganisatie mogelijk te 
maken.
De landelijke collecte van Amnesty Internatio-
nal wordt in 2020 voor de achttiende keer ge-
houden.
Amnesty International komt op voor de slacht-
offers van mensenrechtenschendingen, waar 
ook ter wereld. De opbrengst van de jaarlijkse 
collecte wordt gebruikt om het werk voor de-
ze mensen voort te kunnen zetten.

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Beeld aangeleverd door Kennemerhart

Eerste mantelzorgpas uitgereikt
Zandvoort - Maandagmiddag 24 februa-
ri overhandigde wethouder Gert Jan Bluijs bij 
Pluspunt Zandvoort aan twee leden van de 
klankbordgroep Mantelzorg de eerste nieuwe 
mantelzorgpas. Deze pas is speciaal op ver-
zoek van de klankbordgroep ontworpen door 
Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteu-
ning. De pas kan worden gebruikt bij calami-
teiten wanneer er onverwachts iets met een 
mantelzorger gebeurt zodat men weet wie de 
zorg dan overneemt.

Wat nu als u voor iemand zorgt en er over-
komt u iets onverwachts? Dit vroegen diver-
se mantelzorgers van de klankbordgroep Man-
telzorg in Zandvoort zich af. Kan Tandem als 
mantelzorgorganisatie daar niet iets voor ver-
zinnen?

De mantelzorgpas is er voor situaties waarin 
er onverwachts iets met een mantelzorger ge-
beurt. Hulpverleners of omstanders kunnen 
aan het pasje zien dat er voor iemand wordt 
gezorgd én wie zij kunnen benaderen om de 
zorg over te laten nemen.
Mantelzorgers kunnen gegevens invullen op 
het pasje, zodat de juiste persoon op de hoog-
te worden gebracht van het feit dat zij op dat 
moment niet in staat zijn de zorg voor een 
naaste te verlenen.

Heeft u ook interesse in de pas? Neem dan 
contact op met Tandem Centrum voor Man-
telzorgondersteuning. Ook voor overige vra-
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gen over de diverse ondersteuningsmogelijk-
heden die Tandem biedt kunt u bellen met 
023 – 8910 610 of een e-mail sturen naar 
info@tandemmantelzorg.nl.

Foto aangeleverd door Amnesty International



28 februari
  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur. 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Alliance Française: Workshop 
Gustatif Chocolat avec Anna 
Sabidussi. De Pauwehof, Ach-
terweg 19, Heemstede. Aan-
vang 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 Haar-
lem. Meer informatie en kaar-
ten op: www.de48uurvan.nl. of 
op telnr. 023-5121212.

6 maart
  Excursie ‘Juwelen’ in de Hermi-
tage. Opstappen om 9 u. bij de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. De prijs is € 57,- (met MJK) 
of € 72,50 (zonder MJK) per 
persoon (incl. vervoer per bus 
van Heemstede naar Amster-
dam, entree Hermitage, lunch 
en rondleiding). Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel. 023 – 548 28 28.

  Plexat Denk & Doen. Jeugd-
ruimte Plexat in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Van 
19-20.30 u. Entree € 3,- per 
deelnemer, ouders vrij entree. 
Pinnen niet mogelijk. Opgeven 
via plexat@wijheemstede.nl.

13 maart
  Proeven aan culturele open 
eettafel voor 55+ op Plein1. Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
12-14 uur.

29 februari
  Split Seconds live in Café de 
1ste Aanleg. Raadhuisstraat 
103, Heemstede. Vanaf 21 u. 
Gratis entree.

  Jazzgitarist Anton Goudsmit 
met Go!Pony in Oude Kerk. 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Om 20.15 u. Kaarten à € 22,50 
via: www.podiaheemstede.nl, 
via 023-5483838 of aan zaal.

7 maart
  Biomarkt in Haarlemmer 
Kweektuin. Ingang Klever-
laan 9, Haarlem. Van 10-15 u. 
Informatie:  biomarkt@wijtelen- 

▲

groente.nl, www.haarlemmer- 
kweektuin.nl, www.wijtelen- 
groente.nl.

  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
14 u., prijs: € 5,- per persoon.

1 maart
  Start Knipkaartkoor. Gebouw 
Zang & Vriendschap, Jansstraat 
74 in Haarlem, Van 12 -13.30 u. 
Knipkaarten à € 30,- voor vijf 
keer zingen. Inlichtingen op 
tel.:  023-5312396. 

  Verhaallezing ‘Volg je inner-
lijk’. Door Carmen de Haan. 
St. Raphaёlkerkje, Popellaan 
1, Bloemendaal. Van 14-16 u. 
Bijdrage € 9,- inclusief koffie/
thee/fris en schrijfgerei. Infor-
matie: www.carmendehaan.nl 
of 023-5261144.

  Knoppenwandeling door 
Haarlemmerhout. Om 14 
u.Vertrekpunt: parkeerplaats 
restaurant La Place Dreefzicht, 
Fonteinlaan 1, Haarlem. In-
formatie: Hans Kerkhoff 023-
5288577.

8 maart
  Harmonie St. Michaël geeft 
concert in Bibliotheek Heem-
stede. Julianaplein 1, Heem-
stede. Om 13 u. Gratis toegang.

16 maart
  Presentatie over Adriaan Pauw 
in de Oude Kerk. Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Van 14-
15.30 uur.

3 maart
  Koffie met muziek op Plein1. 
WIJ Heemstede in Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
10.30-12 u. Kosten 20 euro 
p/k. Aanmelden: Plein1 1e ver-
dieping of tel.: 023- 5288510.

  Trefpuntlezing: Het verhaal 
van de Bollenstreek. WIJ in de 
Luifel, Herenweg 96,  Heem-
stede. Om 13.30 u. Toegang 
€ 5,-. Aanmelden via www. 
wijheemstede.nl of op tel. 023 
– 5482828.

  Lezing Melcher de Wind over 
boek ‘Eindstation Auschwitz’. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 , Heemstede. Om 20 
u. Toegang € 5,-. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

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

4 maart
  Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

  Tasje naaien bij de Knutselclub 
(5-10 jr.) WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 13.30-15 u. Kosten: € 5,- 
per keer. 5x kost €22,50. Kinde-
ren per keer aanmelden via tel.: 
5483828.

11 maart
  Diner & Film in de Luifel. Heren-
weg 96,  Heemstede. Om 18 u. 
aan tafel. Start film om 19.15 u. 
Diner & Film samen €17,50, al-
leen film: € 7,-. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 023-5483828.

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

5 maart
  Creatieve inloopmiddag met 
Gaby Godijk. De Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 14-15.30 u. 

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf februari

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

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swa-
luëstraat 1, Zandvoort. Info op: 
www.zandvoorts-museum.nl. 

T/m 1 juni
  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum. 
Spaarne 16, Haarlem. Meer in-
fo op: www.teylersmuseum.nl/

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Opinie

Verkeer, verkeer en nog eens verkeer. Het ’s mor-
gens om 6 uur al in de file staan is geen uitzon-
dering. De hoofdroutes, de z.g. A wegen, lopen 
steeds vaker vol. Neem toch de trein roepen 
Haagse politici en tientallen actiegroepen. He-
laas ProRail en de NS kunnen weinig doen. Te 
weinig spoor, te weinig elektra op de bovenlei-
dingen, te drukke stations en te weinig ruimte. 
Ook Heemstede ziet de gevolgen van de toene-
mende mobiliteit, vooral van auto’s.

Ons mooie dorp zit vaak klem om het in- en uit-
gaande verkeer te verwerken. De Van Merlenlaan 
wordt oneigenlijk gebruikt voor de Oost-West 
verbinding. De Lanckhorstlaan en Zandvoort-
selaan zijn overbelast en dat geldt, vooral in de 
spits, ook voor de Dreef.

De regio Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en 
Heemstede hebben een bereikbaarheidsvisie 
opgesteld (2020-2050).  Zonde van de tijd en 
moeite, want nu al doemen er zich problemen op 
aan de horizon. Niet elke gemeente heeft dezelf-
de belangen. Heeft Haarlem ons ooit gevraagd 
autoroutes door de binnenstad onmogelijk te 
maken met palen die om 11 uur tussen de straat-
klinkers opdoemen? De vier gemeenten denken 
met een toekomstvisie het onder de aandacht te 
houden van het Rijk en de Provincie. Bij het sim-

pel verplaatsen van een 50 km bord, ligt Heem-
stede al overhoop met de Provincie. Misschien 
zou het Rijk de regie eens over moeten nemen.  
Dwing Hoofddorp, Haarlem  en Hillegom eens te 
ontsluiten via nieuwe oeververbindingen over 
het Spaarne en Ringvaart. Wanneer komt het zo 
lang heilig verklaarde Dynamisch Verkeer Ma-
nagementsysteem (DVM) nu eens tot volle was-
dom? Verkeerslichten zo afstellen dat het verkeer 
Heemstede snel verlaat. De boeren en verpleeg-
sters hebben, net als leraren, de macht van het 
getal om te protesteren. Heemstede kan alleen 
een beetje ongehoorzaam zijn. Juist ongehoor-
zaamheid kan oplossingen teweegbrengen. 

Sluit de Van Merlenlaan af voor zwaar vracht-
verkeer en handhaaf dit. Stel her en der eenrich-
tingsverkeer in, dat helpt wonderwel. Ook de 
fiets wordt alom gepromoot, maar een simpele 
uitbreiding van de stations fietsenstalling kost ja-
ren. Waar een beetje stad in China binnen twee 
weken een compleet ziekenhuis voor duizenden 
patiënten bouwt, is Heemstede jaren met ProRail 
in gesprek voor meer fietsparkeerplaatsen. Leuk 
allemaal, maar stop eens met praten en ellelan-
ge nota’s. Kom met directe oplossingen en wees 
eens ongehoorzaam.   

Eric van Westerloo

“Heemstede kan een beetje ongehoorzaam zijn”

Participatie, wat is dat eigenlijk?
Heemstede - Het college heeft 
hoog ingezet op het laten mee-
doen van de inwoners aan tal van 
projecten onder de noemer par-
ticipatie.  Om het collegevoorne-
men handen en voeten te geven 
is er gewerkt aan een stelsel van 
(financiële) mogelijkheden om de 
inwoners te laten meedoen.

Het woord participatie komt 
uit het Latijn pars(delen) en 
cipere(nemen). Er is altijd spra-
ke van een subject of object. Een 
persoon of groep die deelneemt 
(het subject) of waaraan zij deel-
nemen (het object). Het kan op 
van alles betrekking hebben. Ar-
beid, kunst, burgers, vrouwen, 
jongeren, armoede etc. Het con-
tainerbegrip heeft een sterke 
maatschappelijke, vaak politieke 
ondertoon.

Heemstede nodigt de inwoners 
uit om met ideeën te komen die 
betrekking hebben op van alles 
en nog wat binnen Heemstede. 
Dat kan iets met de groenvoor-
ziening zijn, een speelplaats, een 
evenement, buurtfeest, etc. Er 
zijn gelden beschikbaar gesteld 
om initiatieven te ondersteunen. 
De commissie ruimte sprak op 11 
februari over deze gelden. Hoe-

wel de fondsen al eerder zijn toe-
gewezen, wil het college gaan 
schuiven binnen deze budget-
ten. Het huidige bedrag per ini-
tiatief van 3.000 euro is ontoerei-
kend. Hoewel projecten door de 
burgers zelf worden uitgevoerd, 
is er toch inzet van de gemeen-
te nodig qua menskracht en ma-
terieel. Het college stelt voor het 
bedrag te verdubbelen tot maxi-
maal 6.000 euro per initiatief. Ro-
court (D66) vindt het geen goed 
plan omdat de wethouder geen 
goede onderbouwing kan geven 
van de noodzaak van deze verho-
ging.
Van der Heijde (GL) en 
Pameijer(PvdA) willen een evalu-
atie en openbare bekendmaking 
van de ingebrachte ideeën. Over 
het algemeen was de commissie 
blij met het initiatief en werd het 
voorstel aangenomen, ondanks 
dat zij een heldere onderbou-
wing misten.

Wordt het geld niet uitgegeven 
dan valt dit terug in de algemene 
middelen. Aansluitend werd het 
stuk ‘Heemstede maakt moge-
lijk’ behandeld. Dit overlapt deels 
het voorgaande onderwerp. Het 
college bestemt 150.000 euro 
uit het potje ‘nieuwe initiatieven’ 

om ‘Heemstede maakt het moge-
lijk’ te financieren. Het is geble-
ken dat er ook grote projecten 
worden ingediend die aanzienlij-
ke bedragen vergen. Hier moet 
de gemeente in ruime mate bij-
dragen aan het realiseren van het 
plan.

Zowel ambtelijk als in de uitvoe-
ring dient de gemeente het werk 
(samen met de inwoners) op zich 
te nemen. Er moet gekeken wor-
den naar veiligheid, duurzaam-
heid, inkoop en uitvoering. Ook 
dit budget was al eerder goed-
gekeurd maar er rees een ande-
re vraag. Aik Kramer (VVD) vond 
het onzinnig om eerst over geld 
te spreken voordat er een nota 
‘Participatie’ ligt. Hij vond dit stuk 
vooral subsidiebeleid. Andere 
partijen waren het hiermee eens, 
maar namen genoegen met de 
toezegging van het college dat 
de participatienota er in mei ligt. 
Er zijn intussen al 21 ideeën/ pro-
jecten aangedragen waarvan een 
groot deel is gehonoreerd.

Op de site van de gemeente is 
meer informatie te vinden over 
‘Heemstede maakt mogelijk’.
 
Eric van Westerloo

Kunstschilders openen eigen galerie
Haarlem - Je begint met kunst-
schilderen, gewoon omdat je het 
leuk vind. Je zoekt een docent en 
zet zo de eerste stappen op weg 
naar iets moois en unieks.

Zo kwam een groep volstrekt on-
bekenden van elkaar bijeen als 
lid van de schildersvereniging 
Studio A aan het Klein Heiligland 
84 in Haarlem. Na jaren ploeteren 
en heel veel leren vond een aan-
tal leden van de schildersclub het 
een aardig idee om ook anderen 
te laten kennismaken met hun 
werk. Via een van de leden kreeg 
men de mogelijkheid om een 
leegstaand winkelpand te gebrui-
ken. De officiële opening heeft in-
tussen plaatsgevonden. Over be-
langstellening hebben de kunste-
naars niet te klagen. Gedurende 
de openingstijden, op vrijdag en 
zaterdag tussen 13.00 en 16.30, 
lopen er regelmatig nieuwsgieri-
ge kijkers naar binnen. De meeste 
werken zijn te koop, al is verkoop 
niet het vooropgezette doel. Het 
laten zien wat zij gemaakt heb-
ben staat voorop.

De Heemsteedse kunstenares Lu-
na Meis, die momenteel ook ex-
poseert in de Luifel in Heemste-
de, is een van de deelnemende 
kunstenaars. Verder exposeren 

o.a. Liesbeth van den Berg- Riet-
veld, Thea van Opzeeland, Hans 
Beukert, Jan Devente en beeld-
houwster Katinka Wijnands. In 
Gallery C zijn uiteenlopende stij-
len te bewonderen. Binnen is er 
altijd iemand aanwezig om tekst 
en uitleg te geven over alles wat 

er hangt, ligt of staat. Wilt u eens 
zien waartoe kunstenaars in staat 
zijn, loop dan eens, zonder enige 
verplichting, binnen in de Gene-
raal Cronjéstraat 24 in Haarlem, 
Gallery C.

Eric van Westerloo

Herenweg krijgt energiezuinige verlichting
Heemstede - De Herenweg in 
Heemstede wordt binnenkort 
verlicht door zuinige LED-lam-
pen. Dit meldt de gemeente in 
een persbericht.
Op dit moment krijgen de 162 
lantarenpalen nieuwe LED-arma-
turen. Het werk is vorige week ge-
start maar is door de harde wind 
enkele dagen stilgelegd. Volgens 
planning is de Herenweg eind 

deze week voorzien van de nieu-
we verlichting.
 
Met de LED-lampen wordt onge-
veer 70% op energie bespaard. 
Deze besparing staat gelijk aan 
ongeveer het elektriciteitsver-
bruik van 25 huishoudens.

Met de besparing wordt voldaan 
aan de energiedoelstelling van 

het rijk om dit jaar 20% te bespa-
ren op het totale energieverbruik 
van openbare verlichting ten op-
zichte van het verbruik in 2013.
 
In totaal worden dit voorjaar ruim 
800 armaturen op diverse plek-
ken in Heemstede vervangen 
door LED-armaturen. Eerder is de 
wijk rond het Hugo de Vriesplein 
voorzien van LED-verlichting.

Culturele open eettafel voor 55-plussers
Heemstede - Kennemerhart, WIJ 
Heemstede, NLDoet en Sociale 
Zaken van de gemeente Heem-
stede hebben hun handen ineen-
geslagen. Gezamenlijk bieden zij 
voor de eerste keer op vrijdag 13 
maart een culturele open eetta-
fel aan op Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede voor alle 55-plussers, 
van 12-14 uur.

Er komen 5 nieuwe Nederlan-
ders met hapjes uit hun land en 
er worden saucijzenbroodjes als 
Hollands product bereid. Er is mu-
zikale omlijsting in de vorm van 
een Hollandse accordeonmuziek 
en Afrikaanse dundun (trommel). 
Kom gezellig multi-culti proe-
ven, met soep en hapjes uit aller-
lei landen. Foto aangeleverd door Kennemerhart

14 26 februari 2020



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 februari 2020

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

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

0610987687

Gewijzigde locatie!

Overlastspreekuur 5 
maart bij politie Plein1 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op 
donderdag 5 maart tussen 14.00-15.00 
uur. Dit keer in Lokaal Steunpunt Politie, 
gebouw Plein1 op Julianaplein 1.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
U kunt vrij inlopen. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Heemstede

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op 
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox. 
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 20 februari 2020 onderstaande 
fi etswrakken (met platte banden) verwijderd.
• Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een groene herenfi ets, merk Gazelle
• Frieslandlaan, ter hoogte van fl at Roodmus: 

een bruine damesfi ets, merk Superior, een 
bruine damesfi ets, merk Gazelle

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: 
een zwarte herenfi ets, merk Hercules

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 53: een roze 
kinderfi ets, merk K3, een blauwe herenfi ets, 
merk Puch, een blauwe herenfi ets, merk RIH, 
een grijze herenfi ets, merk Puch een blauwe 
damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een oker kleurige herenfi ets, merk Batavus, 
een blauwe herenfi ets, merk Gazelle, een 
wit/groene damesfi ets, merk Union, een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 28: 
een oranje damesfi ets, merk Batavus

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 34: 
een rode damesfi ets, merk Batavus, een 
zwarte herenfi ets, merkloos, een blauwe 
damesfi ets, merk Puch, een zwarte 
damesfi ets, merk Highlander

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 72: 
een blauwe damesfi ets, merk Gazelle

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 78: 
een grijze damesfi ets, merk Puch

• Raadhuisstraat, ter hoogte van 86: 
een zwarte herenfi ets, merk BSP

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Scooterwrak verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
is op 21 februari 2020 onderstaand scooterwrak 
verwijderd.
• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 

een zwarte scooter, merk Baotian, 
 kenteken FT438K.
De scooter is opgeslagen voor een periode van 
maximaal 13 weken na verwijdering. Binnen 
deze periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn scooter ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 5 maart 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen het niet verlenen 
  van een omgevingsvergunning voor 
  het maken van een oprit aan de 
  Herenweg 103 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 15, het dak van het 

achterhuis wordt vanaf 4 pannen van de 
top horizontaal doorgetrokken naar het 
voorhuis, wabonummer 545123, ontvangen 
10 februari 2020

• Dr. Schaepmanlaan 2, het uitbreiden van de 
garage, wabonummer 545567, 

 ontvangen 10 februari 2020
• Narcissenlaan 31, het uitbreiden van het 

woonhuis en vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
545352, ontvangen 10 februari 2020

• Raadhuisstraat 90A, het aanpassen van 
de dakconstructie, wabonummer 546085, 
ontvangen 11 februari 2020

• Ritzema Boskade 1, het kappen van een 
beuk, wabonummer 546239, 
ontvangen 11 februari 2020

• Spaarnzichtlaan 13, het vervangen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 547721, 
ontvangen 13 februari 2020

• Willem Klooslaan 9, het aanpassen van 
de zolderverdieping en plaatsen van 
twee dakkapellen in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 543970, 
ontvangen 7 februari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Beethovenlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 535909, 
verzonden 17 februari 2020

• Händellaan 2A, het plaatsen van een bord 

met naamsaanduiding, wabonummer 
544647, verzonden 17 februari 2020

• Herenweg 129, restaureren en aanpassen 
Rijksmonument, wabonummer 515942, 
verzonden 21 februari 2020

• Jac. P. Thijsselaan 4, het kappen van 1 eik, 
wabonummer 536869, 
verzonden 21 februari 2020

• Pieter de Hooghstraat 28, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
+ wijzigen kozijnindeling voorgevel, 
wabonummer 532493, 
verzonden 21 februari 2020

• Soendastraat 21, het bouwen van een 
berging aan de zijkant van het woonhuis, 
wabonummer 528729, 
verzonden 17 februari 2020

• Willem Klooslaan 9, het aanpassen van 
de zolderverdieping en plaatsen van 
twee dakkapellen in het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 543970, 
verzonden 21 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
• Raadhuisstraat 89/89A, het uitbreiden van 

de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte 
op de begane grond achter de winkel, 
wabonummer 535794, 
ontvangen 27 januari 2020

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

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



Knoppenwandeling 
door Haarlemmerhout
Haarlem - Op zondag 1 maart om 
14 uur organiseert IVN Zuid-Ken-
nemerland een knoppenwande-
ling door de Haarlemmerhout in 
Haarlem.
De Haarlemmerhout bestaat 
uit drie delen met ieder een ei-
gen karakter variërend van park, 
bos tot reservaat. Vooral de Gro-
te Hout is als stadsbos bijzonder 
vanwege de grote natuurwaarde 
en veel oude, monumentale bo-
men. Aan de knoppen is goed te 

zien dat de bomen op de drempel 
van de lente staan en zich voor-
bereiden op een nieuw seizoen, 
ze staan op springen.
Herkennen en benoemen van 
bomen en struiken zonder blad is 
een bijzondere tak van sport, die 
met een goed oog voor knoppen 
met succes kan worden bedre-
ven. Is een knop het beginstadi-
um van een bloem of blad en hoe 
overleeft hij winterse omstandig-
heden? Vragen die u kunt stellen 

Foto aangeleverd door 
IVN Zuid-Kennemerland

aan de ervaren natuurgids. Verder 
is er veel aandacht voor de cul-
tuurhistorie van het bos.
Vertrekpunt: parkeerplaats res-
taurant La Place Dreefzicht, Fon-
teinlaan 1, Haarlem.
De excursie duurt circa 1,5 uur. 
Informatie: Hans Kerkho�  023-
5288577.

Duinwandelingen vanaf Parnassia
Overveen - In het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland worden 
weer excursies georganiseerd 
naar het dynamische duingebied 
ten noorden van restaurant Par-
nassia in Bloemendaal aan Zee 
op 7 maart, 13 april en 25 april .
 
Deze stevige duinwandeling gaat 
door de natte en droge duinval-
leien en langs de Noordwest Na-
tuurkern. Een gids neemt u mee 
naar het dynamische gebied 
waar zeven jaar geleden vijf sleu-
ven in de zeereep zijn gemaakt. 
Doel van die ingreep was om 
nieuw kalkrijk zand in de duinen 
te laten stuiven. Tonnen zand zijn 
verplaatst in de loop van de jaren. 
Zandverstuivingen, dynamisch 
duingebied en wellicht een ont-
moeting met grote grazers en het 
Vogelmeer zijn ingrediënten voor 
een mooie en interessante wan-
deling.

Foto aangeleverd door NP Zuid-Kennemerland

De duinwandelingen begin-
nen om 14 uur vanaf de par-
keerplaats Parnassia, Parnas-
sia-weg 1 in Overveen en ne-
men ongeveer 2 uur in beslag.

Reserveer via: www.np-zuid-
kennemerland.nl/22146/doen/
activiteitenkalender/07032020-
duinwandeling-vanaf-parnassia.

Geslaagde workshop KIMT 
in voorjaarsvakantie
Heemstede - Afgelopen zater-
dagmiddag 22 februari trotseer-
den ouders en kinderen de storm 
en zijn naar het Tuinhuis van Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) gekomen in 
het Groenendaalse bos om de vo-
gelhuisjesworkshop bij te wonen. 

Eerst werd er door een vrijwilliger 
van KIMT uitgelegd hoe het nu
eigenlijk zit met de vogels. Wat is 
het verschil tussen een koolmees 
en een pimpelmees en waar dan-
ken ze hun naam aan? Ook waar-
om het gaatje of deurtje niet te 
groot mag zijn en wanneer het 
jonge grut uit gaat vliegen.

Het was een leerzaam verhaal 
voor jong en oud en toen moch-
ten de kwasten eindelijk gedoopt 
worden in de (water)verf. De kin-
deren hebben allemaal op hun 
eigen, creatieve wijze hun vogel- Fo
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huisje beschilderd en het resul-
taat was dan ook prachtig.
De komende weken worden de 
basisscholen weer bezocht door 
twee vrijwilligers van KIMT. De 
groepen 5, 6 en 7 krijgen een kor-

te ‘groen(t)e’ les en uitleg over het 
hebben van een moestuin on-
der begeleiding op KIMT. De les-
sen op KIMT zijn op donderdag- 
en vrijdagmiddag en starten op 
16 en 17 april en inschrijven kan 
voor een kindertuin of een gene-
ratietuin via de website.
(info@kominmijntuin.com). 

Voor meer info:
www.kominmijntuin.com.

Preventief kasten ophangen tegen 
eikenprocessierups
Heemstede - Een paar weken ge-
leden deed Stichting MEERgroen 
een oproep om materiaal en hel-
per om preventief iets te doen 
aan de zich steeds verder uitbrei-
dende eikenprocessierups.
Daar is goed op   gereageerd en 
inmiddels zijn er 60 mezenkasten 
en 45 vleermuizenkasten klaar. 
Die worden ingezet om respec-
tievelijk de rupsen en de vlinders 
van de eikenprocessierups met 
natuurlijke middelen weg te la-
ten vangen.
Op zaterdag 29 februari wil 
MEERgroen zoveel mogelijk kas-
ten gaan ophangen. Graag roept 
Stichting MEERgroen de hulp in 
van geïnteresseerden zonder al 
te veel hoogtevrees   en schroef-
boormachines om het grootste 
deel van de nest kasten bij de lo-
caties van de nesten van vorig 
jaar op te hangen
Verzamelen om 10 uur bij de kin-
derboerderij ’t Molentje, Burg-
meester Van Rappardlaan 1 in 
Groenendaal.
Graag van te voren aanmelden in 
verband met catering, technische 
voorbereiding en instructies.

Nieuw klusmateriaal in de vorm 
van (2e hands) hardhout is nog 
steeds welkom.
Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met
Stichting MEERGroen,
tel. 06-48226490 of via:
info@stichtingmeergroen.nl.

Vleermuizen- en mezenkasten in aanbouw (aangeleverd door Stichting 
MEERgroen).

Heemstede - Een groep betrok-
ken bewoners aan de Blekers-
vaartweg wil de grasbermen 
langs de waterkant omtoveren 
tot een kleurrijke bloemenzee.

Zo wordt Heemstede weer een 
stukje mooier, maar wat veel be-
langrijker is: hiermee krijgen bij-
en en vlinders meer voedsel. En 
dat is weer goed voor de biodi-
versiteit in de regio.
 
Helpende handen gezocht
Op zaterdag 18 april gaan de be-
woners de berm aan de Blekers-
vaartweg zelf inzaaien, gehol-

Wie helpt de Blekersvaartweg 
in bloei zetten?

pen door de Gemeente Heemste-
de en de Stichting Bijenvrienden.
Extra helpende handen zijn erg 
welkom.
Woon je aan of rond de Blekers-

vaartweg en wil je helpen de Ble-
kersvaartweg in bloei te zetten 
op zaterdag 18 april, stuur dan 
een mailtje naar:
blekersvaartweg@heemstede.nl.

Trefpuntlezing: Het verhaal 
van de Bollenstreek
Heemstede - Op dinsdag 3 maart 
om 13.30 uur houdt de Hille-
gomse schrijfster Marca Bul-
tink een lezing over de Bollen-
streek bij WIJ in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede. Het boek 
“De Bollenstreek, landschap en 
erfgoed van de bloembollencul-
tuur”, dat in november 2015 ver-
scheen, vertelt het verhaal van 
de Bollenstreek en van de men-
sen die hun stempel op dit ge-
bied hebben gedrukt. Wie waren 
deze mensen en welke ontwikke-
lingen in de bollenteelt, techniek 
en handel hebben hun hande-
len bepaald? Dat wordt duidelijk 
in portretten van vijf bollenfami-
lies, die een indruk geven van de 
mens in het bollenvak. Zo wordt 
een link gelegd tussen het land-

schap en het gebouwde erfgoed 
en de sociaal-economische ont-
wikkelingen van het gebied. Toe-
gang 5,- Deze middagen zijn snel 
vol. Aanmelden voor deze lezing 
kan via www.wijheemstede.nl of 
belt u op werkdagen tussen 9.00 
en 13.00 uur tel. 023 – 5482828. Wij kiezen 

voor een 
beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

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’.




