
www.heemsteder.nl | 0238200170 4 maart 2020

GEEN KRANT?
0251-674433

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Achterop deze 
krant het

Gemeentenieuws

Lees het gemeente-
nieuws achterop

deze krant

Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Heemstede was ooit een dorp 
zonder kerk. Adriaan Pauw was diege-
ne die de eerste Christelijke Hervormde 
kerk van Heemstede liet bouwen - de 
huidige Oude Kerk - met pastorie.
Met Adriaan Pauw veranderde de gods-
dienst, want geloofsgenoten vonden 
dat ze de godsdienst niet naar behoren 
konden uitoefenen: de overgrote meer-
derheid van de bevolking hing namelijk het 
katholieke geloof aan. In het midden van het koor is een graf-
monument aangebracht met familiewapens. Boven steekt een 
koperen tulp uit, in opdracht van de erfgenamen. Het graf was 
voor hem en zijn tweede vrouw, Anna van Ruytenburgh die hem 
al voor ging, zo ook zijn oudste zoon.Onder de vloer van het koor 
bevindt zich de grafkelder, hier hebben kinderen en kleinkinde-
ren hun laatste rustplaats: een familiegraf dus.
 
Bron: Librariana. Voor meer info: HeerlijkHeden nr. 42 najaar 2015 
– nr. 47 winter 2020.                                
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Unieke Formule 1 foto’s Heemstedenaar 
Aad van Koningshoven in Zandvoorts Museum
Heemstede/Zandvoort - De For-
mule 1 van begin mei komt nu 
met rasse schreden naderbij. De 
coureurssfeer gaat er in Zand-
voort al goed in zitten, nu het 
Zandvoorts Museum aan de Swa-
luëstraat 1 in Zandvoort op vrij-
dag 13 maart de tentoonstelling 
‘Magic Moments in de Formule 
1 in Zandvoort’ opent. Deze ten-
toonstelling is te zien tot en met 
17 mei. Op deze tentoonstelling 
zijn tevens unieke historische F1 
foto’s te zien, die van de hand zijn 
van Heemstedenaar Aad van Ko-
ningshoven. 

Aad van Koningshoven: “Afgelo-
pen november kreeg ik de mo-
gelijkheid om iets over de For-
mule 1 te tonen in het Zandvoorts
Museum rond de Grand Prix van 
Zandvoort, die na 35 jaar weer
terug is in Nederland.

Als jochie van 11 was ik al langs 
het circuit te vinden. Ik zag toen 
Stirling Moss in zijn Vanwall win-
nen in 1958. Ik was vanaf dat mo-
ment meteen verkocht door de 
Formule 1. In 1967 schoot ik mijn 
eerste racefoto’s, nog achter het 
hek met een geleende camera.
Ruim twee jaar later werkte ik als 
reclametekenaar bij reclamebu-
reau KSM. Daardoor kon ik mijn 
eerste camera aanschaff en, een 
Asahi Pentax S3. Apetrots was ik 
op dat ding.

Bij KSM had ik o.a. Firestone toe-
gewezen gekregen en na veel 
moeite kreeg ik dan eindelijk ac-
creditatie voor de F1 Grand Prix 
met medewerking van een lokale 
krant, waardoor ik de foto’s voor 
de advertenties zelf kon maken. 
Nu blijken mijn foto’s na 50 jaar 
nog uniek te zijn.
Bij de race-school van Daan Con-
standse leerde ik van dichtbij de 
racewagens scherp te fotogra-
feren. Daar heb ik het fotografe-
ren verder ontwikkeld en vond 
ik prima plekjes langs de baan. 
De mooiste posities waren best 
gevaarlijk, maar zeker de moei-

1970: Clay Reggazoni gaat de Hunzerug op.

1970: Overpeinzing van Graham 
Hill in de pitbox.

Aad van Koningshoven.
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Spaarne Gasthuis Heemstede verdwijnt
Heemstede - Het hing al gerui-
me tijd in de lucht. Het Spaarne 
Gasthuis locatie Heemstede gaat 
sluiten omdat het overbodig is 
geworden. Het werd ook amper 
meer gebruikt als polikliniek. 

In 2018 al vroeg deze krant aan 
het ziekenhuis of en welke plan-
nen er lagen voor deze locatie. De 
aanleiding voor deze vraag was 
dat geïnteresseerde huurders 
slechts een huurcontract voor 
een jaar kregen aangeboden. Op 
dat moment wilde het zieken-
huis geen antwoord geven, an-
ders dan dat al hun locaties wor-
den geëvalueerd. Naast Haarlem 
(Schalkwijk) is er een ziekenhuis 
in Hoofddorp en Haarlem-Noord.
Nu is het dan zover en het zieken-

kuis heeft aangegeven dat de lo-
catie Heemstede niet meer past 
binnen hun beleid.

In 1973 moest het voormalige Di-
aconessenhuis verhuizen van-
uit Haarlem naar Heemstede. Het 
leidde tot commotie in Heem-
stede van felle tegenstanders tot 
juist veel voorstanders. Uiteinde-
lijk ging de gemeente overstag 
met de bedoeling een volwaar-
dig ziekenhuis te krijgen binnen 
de gemeentegrens.

Een hoog gebouw (365 bed-
den) van een verdieping of elf 
verrees langs de oever van het 
Spaarne. In 1989 fuseerde het
Diaconessenhuis met de Maria-
stichting. Het ziekenhuis kreeg de 
naam mee Spaarne Ziekenhuis, 
later Gasthuis. In 2004 werd de 
hoogbouw gesloopt en er kwam 
laaggebouw voor terug. Het was 
de bedoeling het als polikliniek te 
gebruiken. Artsen stonden niet te 
springen om tussen de verschil-
lende locaties te moeten pende-
len. Het een na het andere speci-
alisme sloot de deuren. De laat-
ste artsen en medewerkers in de 
polikliniek vertrekken nu medio 
april 2020 uit het gebouw.

Ook de andere huurders, waar-

onder de bloedafname,  tandart-
sen, orthodontisten, fysiothera-
pie, huisartsenpraktijk en ande-
re zullen hun heil elders moeten 
zoeken. Volgens het ziekenhuis 
mogen zij blijven zitten, maar wat 
doet de koper van het pand?

Het ziekenhuis vraagt de ge-
meente om medewerking het 
bestemmingsplan aan te pas-
sen naar woningbouw. Dan le-
vert de grond per m2 aanzienlijk 
meer op. De koper zal aan de slag 

moeten met een geheel nieuw 
plan. Het nog lang niet versleten 
gebouw kan misschien wel blij-
ven staan binnen de toekomsti-
ge plannen. Op het terrein is ui-
teraard veel meer mogelijk. Ook 
het toekomstig parkeren zal aan-
dacht vragen. 

Hiermee komt er na 47 jaar een 
einde aan een ziekenhuisvoorzie-
ning in Heemstede.
 
Eric van Westerloo

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

de Heemsteder

 
- Omgeving Bankastraat/Billitonstraat (250 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:

 

De meest betrokken makelaars 
van Zuid-Kennemerland

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

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

500 gram

Sukade-
lapjes 
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te waard. De laatste 20 jaar zijn 
dat soort plekken ondenkbaar en 
streng verboden.

In 1980 kwam ik bij Canon Euro-
pa terecht, waar ik verantwoorde-
lijk was voor de professionele fo-
tografi e Europa. Daar realiseerde 

ik de Canon Professional Service 
de wereldwijde aftersales service.
Met kennis van collega-fotogra-
fen wereldwijd heb ik aan de ont-
wikkeling van de moderne came-
ra’s meegewerkt. Door de ontwik-
keling in de Formule 1 en de cir-
cuits was er vraag naar speciale 
camera’s en objectieven. Uitein-
delijk is dit doorontwikkeld tot de 
digitale camera waar werkelijk al-
les mee kan. Ook zijn er nu zoom-
lenzen en super objectieven van 
500mm. In combinatie met auto-
focus en belichting is het fotogra-
feren toch iets gemakkelijker ge-
worden. Een camera blijft echter 
een hulpmiddel om die foto te 
maken die je in je hoofd creëerde. 
Het fotograferen was in de jaren 
’60-70 met een lens van 50mm en 
later 135 mm zonder motordrive 
en autofocus en losse belich-
tingsmeter erg uitdagend. Dat is 
nu praktisch ondenkbaar.

Sinds 1992 ben ik zelfstandige in 
de reclame. Ik maakte een jaar 

of twaalf de posters voor Circuit 
Park Zandoort, kalenders en il-
lustraties voor o.a. Mobil, limi-
ted editions o.a. Jan Lammers en 
Renault. Ik ben blij en trots dat ik 
nu een stuk van de ontwikkeling 
in de Formule 1 en ook de foto-
grafi e kan laten zien”, aldus Aad 
van Koningshoven.

Bart Jonker
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 8 maart, 10u.
ds. Jolien Nak-Visser.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 8 maart 10u.
Leiding: Harrie en Elske
Spreker: Yvonne Elbers.

 
www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 8 maart, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk, 
m.m.v. de cantorij. Tweede 
zondag Veertigdagentijd.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za.  17u.  Holy Mass / 
  Engelse Mis
Zo  10u.  Hoogmis; Latijnse 
  viering met  
  gregoriaanse 
  gezangen
  Pater Diego Pildain
  Koffiedrinken 
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis (speciaal voor 
  ouderen)
  Koffiedrinken

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 8 maart, 10u.
3e lijdenszondag

Ds. G. H. Fredrikze.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 8 maart, 10u.
Voorganger ds. J. van 
Werkhoven-Romeijn 

(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 8 maart, 10u.
Woord- en Communieviering 

m.m.v. In Between.
Pastor Dekker.

Donderdag 12 maart, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.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
Vanaf deze week starten we 
met een nieuwe serie en zoeken 
we de historie van de winkels 
op de Bronsteeweg uit. Na twee 
lange series (Raadhuisstraat en 
Zandvoortselaan) even een kor-
tere serie.
De toen-foto is genomen vanuit 
de Binnenweg richting Koedief-
slaan/Bronsteeweg en komt uit 
het archief van de HVHB. Links 
op de hoek Binnenweg 211. 
Sinds 1998 staat er een ander 
pand.

De naam Bronsteeweg bestond 
al langer, maar werd officieel 
vastgesteld door de gemeente-
raad op 24 oktober 1907. Er was 
nog ‘Bronsteestraat’ voorge-
steld, maar in verband met de 
vrij spaarzame bebouwing toen 
werd het Bronsteeweg.

De weg is genoemd naar de 
hofstede Bronstee. Deze werd 
in 1856 gesloopt. De hofstede 
was een grote bezitting, die zich 
in 1668 met zijn land uitstrekte 
van de Bronsteeweg tot aan het 
Spaarne.
De Bronsteeweg maakte ooit 
deel uit van de Binnenweg die 
oorspronkelijk van Haarlem tot 
Hillegom liep.
Het is nauwelijks voor te stellen 
dat over de Bronsteeweg ook 
nog de tram reed richting Bin-
nenweg en verder.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 29 februari 2020. 
Bron: ‘Stratenboek Heemstede’.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 

beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (1)

Jan Offringa bij PKN Heemstede 
over verbondenheid met Israël
Heemstede - Voor de kerk is het 
waardevol een goede relatie met 
het Jodendom te onderhouden. 
Ook is het zaak anti-judaïsme in 
eigen kring en antisemitisme in 
de samenleving tegen te gaan. 
Dit betekent echter niet dat de 
kerk onopgeefbaar verbonden 
met het volk Israël zou moeten 
zijn. Begrijpelijk dat dit binnen 
de kerk tot verwarring en misver-
standen leidt.

In zijn inleiding zet Jan Offringa 
uiteen waarom liberale theolo-
gen positief over het Jodendom 
zijn maar geen behoefte hebben 
aan een aparte Israël-theologie. 
Jan Offringa is predikant te Wijk 

bij Duurstede en hoofdredacteur 
van de website www.liberaal-
christendom.nl. Samen met de 
Groningse hoogleraren Rick Ben-
jamins en Wouter Slob vormde hij 
de redactie van het boek Liberaal 
christendom uit 2016.

Van 2005-2010 was hij voorzit-
ter van theologenbeweging Op 
Goed Gerucht. In januari van dit 
jaar maakte hij nog deel uit van 
een studiereis naar Israël met een 
groep protestantse predikanten. 
U bent van harte uitgenodigd 
op woensdagavond 4 maart om 
20 uur in de Pauwehof achter de 
Oude Kerk aan het Wilhelmina- 
plein in Heemstede. Jan O�ringa (foto: Jan Sonneveld).

Huwelijk:
20 februari 

Lars Antoon Dekker
& Rajae Fiqhi

Guilermo Hedwig Binda
& Daisey van Bilderbeek

26 februari 
Richard Michaël Maria van

Egeraat & Eelkje van der Veen

Geboorte:
17 februari
Sara de Vries

20 februari
Sjors Frederik Christiaan

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Heemsteedse gemeenteraad niet 
akkoord met bereikbaarheidsvisie
Heemstede - De regiogemeen-
ten Haarlem, Heemstede, Bloe-
mendaal en Zandvoort hebben 
gezamenlijk een visie opgesteld 
rond bereikbaarheid en verkeer. 
Het ligt in de bedoeling dat de 
gemeenten, ieder apart, hun fiat 
geven voor deze visie. Bloemen-
daal heeft dat intussen gedaan, 
de overige gemeenten volgen la-
ter.
In de commissievergadering 
van 13 februari werd er door de 
Heemsteedse politiek al kritisch 
gereageerd. Het stuk mocht niet 
door als hamerstuk en werd ter 
behandeling naar de gemeente-
raad doorgestuurd. Op 27 februa-
ri lag het stuk dus opnieuw op ta-
fel. Het woord Heemstede  komt 
slechts vijf keer voor in een rap-
port van 12 bladzijden. Bij con-
crete voorstellen en oplossingen 
komt Heemstede er dan ook be-
kaaid af.

De commissie Ruimte heeft in 
een eerder stadium al aangege-
ven, dat wat de meerderheid in 
de raad betreft, er aan een aan-
tal door Heemstede zo gewenste 
voorwaarden moet worden vol-
daan. Hiervan is in het stuk niet 
veel terug te lezen. Vooral over 
het punt ‘doorgaand verkeer’ is 
weinig concreet voorgesteld in 
de visie.

HBB en VVD waren fel gekant te-
gen het aannemen van deze be-
reikbaarheidsvisie, zolang er 
geen concrete stappen in zijn op-
genomen voor Heemstede. Zij 
zien liever dat dit een discussie-
stuk wordt, waarbij de raad de 
wensen kan aangeven en dit ver-
werken in een aangepaste visie.

De wethouder gokt op de uitwer-
king van de visie waarin Heem-
stede mogelijk meer concreet 

aan bod komt. Nu was het slik-
ken of stikken. Slikken deed de 
raad niet en gaf het stuk terug 
aan het college. Dit met de aante-
kening dat wethouder Mulder de 
overige partners moet bewegen 
Heemstede tegemoet te komen. 
Zij is daartoe bereid en beloofde 
dit op te pakken met de overige 
gemeenten.

Vanaf 2011 wordt er over dit on-
derwerp al gesproken en rap-
porten geschreven, zonder dat 
er veel is veranderd. Het is kof-
fiedik kijken wat er gaat gebeu-
ren als alle andere deelnemende 
gemeentes deze visie wel goed-
keuren. Voorlopig is de gemeen-
teraad van Heemstede nog lang 
niet tevreden en is het wachten of 
en hoe andere gemeenten gaan 
bewegen.
 
Eric van Westerloo

Vrolijke Nederlandse romantische 
komedie bij Film & Lunch
Heemstede - Op donderdag 12 
maart wordt er een vrolijke Ne-
derlandse romantische kome-
die (2007) vertoond in de grote 
zaal van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, met daarna een lek-
kere lunch aansluitend in de foy-
er. In de Week van de Liefde kon 
deze film niet doorgaan op 13 fe-
bruari, daarom nu op herhaling 

op donderdag 12 maart. Voor 
meer informatie over de titel en 
de inhoud van deze film kunt u 
bellen met: 023-548 38 28. 
Van 10.30 tot ongeveer 13.30 
uur. De entree is € 13,50 inclusief 
lunch. Reserveren verplicht, om 
teleurstellingen te voorkomen 
via www.wijheemstede.nl of op: 
tel.: 5483828.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Natuurorganisaties tegen Formule 1 
verkeer door strandreservaat
Zandvoort - Natuurmonumen-
ten, Stichting Duinbehoud, Mi-
lieufederatie Noord-Holland en 
Landschap Noord-Holland vin-
den het onacceptabel dat de ge-
meenten Zandvoort en Noord-
wijk verkeer door het strandre-
servaat ‘Noordvoort’ willen toe-
staan voor de Formule 1. Dit laten 
de organisaties weten via een ge-
zamenlijk persbericht. Ze vinden 
de periode waarin verkeer wordt 
toegestaan uitermate ongeluk-
kig, omdat begin mei midden in 
het broedseizoen valt.

Het strandreservaat is naast een 
gebied voor broedende vogels 
ook bedoeld als rust- en zoog-
plaats voor zeehonden. Wande-
laars en fi etsers worden door bei-
de gemeenten dringend verzocht 
een stuk door de duinen te lopen 
en het strand zelf te ontzien. De 
natuurorganisaties achten het 
ongeloofwaardig dat Noordwijk 
en mogelijk ook Zandvoort tegen 
hun eigen beleid in een karavaan 
aan auto’s wil toestaan door het 
reservaat.

In het Kustpact, dat ook onderte-
kend is door de gemeente Zand-
voort, is het strandreservaat 
de rustige tegenhanger van de 
strandzones waar het druk is met 
menselijke activiteiten.

Foto aangeleverd door gezamenlijke natuurorganisaties

In het reservaat hebben vogels 
en andere strand- en zeedieren 
hun plek. De hele Noord-Holland-
se kuststrook is ingedeeld in ver-
schillende zones: natuurstrand, 
familiestrand en activiteiten-
strand. De groene organisaties 
vinden dat alle partijen die het 
Kustpact ondertekend hebben 
dit ook moeten uitdragen in hun 
beleid, en daar ook naar moeten 
handelen.

De gemeente Zandvoort neemt 
waarschijnlijk volgende week het 

besluit over het verlenen van een 
ontheffi  ng, waar het toegestaan 
wordt door het strandreservaat 
te rijden.

Voorts laten de de natuurorga-
nisaties weten bezwaar te zullen 
maken tegen het besluit. Vooraf-
gaand hieraan willen zij op kor-
te termijn in gesprek met de ver-
antwoordelijke wethouder van 
de gemeente Zandvoort over het 
toestaan van het strandverkeer 
door het strandreservaat ‘Noord-
voort’.

Haarlem - Dit jaar wordt 75 jaar 
bevrijding gevierd. Extra bijzon-
der dus dat er nu in het kader 
van het uitwisselingsprogram-
ma tussen kunstenaarsvereni-
ging KZOD, Kunst Zij Ons Doel, 
en het Felix Nussbaumhaus in 
Osnabrück een tentoonstelling 
over de Joodse kunstenaar Fe-
lix Nussbaum in de Kloostergan-
gen van het stadhuis, Grote Markt 
2 in Haarlem plaatsvindt. Osna-
brück en Haarlem zijn zusterste-
den. Volgend jaar zullen kunste-
naars van KZOD die geïnspireerd 
zijn door het werk van Felix Nus-
sbaum, gaan exposeren in Osna-
brück.
 
Felix Nussbaum werd in 1904 in 
Osnabrück geboren en begon al 
snel een indrukwekkende kun-
stenaarscarriere. Toen de natio-
naalsocialisten de macht in han-
den kregen, sloegen hij en zijn 
eveneens Joodse vriendin meer-
dere keren op de vlucht. Nuss-
baum ontvluchtte zelfs een in-
terneringskamp in Zuid-Frank-
rijk. Ondanks alles ging hij door 
met schilderen en had een tijdje Een schilderij van Nussbaum (foto aangeleverd door KZOD).

75 jaar vrijheid

Tentoonstelling over de Duitse
Joodse schilder Felix Nussbaum

een atelier in Brussel. Op 21 juni 
1944 werden Felix Nussbaum en 
zijn vriendin opgepakt en naar 
Auschwitz gedeporteerd. Wan-
neer ze zijn omgekomen, is niet 
bekend.

 “Als ik ten onder ga, laat mijn 
schilderijen niet doodgaan - laat 
ze de mensen zien.” Dat was de 
wens van Nussbaum. Als geen an-
der kunstenaar heeft Nussbaum 
zijn ervaringen van de jaren na 
de Eerste Wereldoorlog vastge-
legd. Zijn schilderijen bieden een 

zeer persoonlijk kijkje in de situa-
tie van een in ballingschap gedre-
ven Duitse Jood.
 
Aan het einde van de jaren 90 
kreeg Nussbaum zijn eigen muse-
um in Osnabrück: het Felix-Nuss-
baum-Haus.
 
Op de tentoonstelling zijn 20 
hoogwaardige reproducties te 
zien, tot en met vrijdag 27 maart. 
De entree is gratis. De openings-
tijden zijn maandag tot en met 
vrijdag van 8 tot 17 uur.

Benodigdheden: 
•  1 bakje frambozen, bra-

men en blauwe bessen of 
een bakje aardbeien

•  een bakje mascarpone
•  scheutje melk
•  bakje slagroom
•  Amarettolikeur
•  poedersuiker
•  een stukje pure chocolade
•  verkruimelde cantucinni 

(amarettokoekjes)
 
Meng de mascarpone, poe-
dersuiker, een scheutje 
amaretto, een scheutje melk 
en slagroom met een (staaf ) 
mixer, tot een gladde mas-
sa. Laat dit mengsel 2 uur-
tjes opstijven in de koelkast.
 
Neem een groot bord per 
persoon. Verdeel de ver-
kruimelde cantucinnikoek-
jes in 4 hoge of kleine likeur-
glaasjes.
 
Was de bosvruchten en ver-
deel deze over de borden, 
laat het midden vrij voor 
een dessert schaaltje/ijs-
coupe.
 
Verdeel het mascarpone-
mengsel over 4 dessert-
schaaltjes/ijscoupes. Rasp 
hiervoor wat  pure choco-
lade.
 
Plaats op het bord de li-
keurglaasje en de coupes 
met mascarpone. De krui-
mels kunnen naar wens met 
de mascarpone opgediend 
worden. Direct opdienen 
eet smakelijk!

Dolce met 
bosvruchten 
of aarbeien
(4 personen)

achter het fornuis 

Boekpresentatie en speurtocht 
in Bibliotheek Haarlem
Haarlem - Kinderen en volwasse-
nen kunnen op vrijdag 13 maart 
van 16 – 17 uur genieten van een 
speurtocht langs ‘geheime’ plaat-
sen in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum aan de Gasthuisstraat 
32. Plaatsen zoals ‘de trap van er-
gens naar nergens’ komen voor 
in het nieuwe jeugdboek van de 
Haarlemse auteur Annemarie 
Jongbloed. Sleutels is een avon-
tuurlijke detective die zich af-
speelt in deze Bibliotheek.

Ook vindt er een feestelijke boek-
presentatie plaats. Een van de 
eerste exemplaren van Sleutels is 

voor een Haarlemse politieagent 
die komt vertellen over het werk 
van een detective. Roxane van 
Acker, directeur van de Biblio-
theek, vindt het een grote eer dat 
de Bibliotheek een zo belangrijke 
rol speelt in het boek Sleutels en 
vol trots zal zij ook een exemplaar 
in ontvangst nemen.
Na afl oop kan het boek, met 
handtekening van de schrijver, 
worden gekocht of … gewonnen!
De toegang tot zowel de boek-
presentatie als de speurtocht zijn 
gratis. Reserveer een kaartje voor 
jou én je kind via: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Annemarie Jongbloed met het boek Sleutels (foto aangeleverd door
Bibliotheek Zuid-Kennemerland).

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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‘Via Crucis’ van Liszt in 
Remonstrantse Kerk Haarlem
Haarlem - Op 15 maart om 10.30 
uur is er in de Remonstrantse 
Kerk op de Oranjekade 1 in Haar-
lem een muzikale dienst waarin 
de Via Crucis van Liszt wordt uit-
gevoerd. In de Via Crucis wordt de 
kruisweg van Jezus muzikaal ver-
teld. Liszts kruisweg kent een in-
leiding en 14 delen (kruiswegsta-
ties) met een grote afwisseling 
van muzikale sferen, soms aan-
grijpend en monumentaal, dan 
weer sober en verstillend.

Het wordt uitgevoerd door het 
workshopkoor samen met het 
kamerkoor Les Moucherons o.l.v. 
Antje de Wit met bariton Robert 
Jan Agricola en begeleid door 
Gerrie Meijers op piano. Tevens 
zijn er geschilderde doeken van 
Dick Kreuger te zien die de kruis-
weg uitbeelden.
De dienst wordt geleid door ds 
Sabine du Croo. 
website: https://haarlem.remon-
stranten.nl

Werkzaamheden 
aan spoor
Heemstede - Van donderdag-
avond 19 maart 22 uur tot en 
met vrijdagochtend 20 maart 6 
uur, zijn er diverse onderhouds-
werkzaamheden door ProRail aan 
het spoor in Heemstede. Dit kan 
overlast en geluidshinder geven 
voor de bewoners in de omlig-
gende omgeving.

Caprera en 
Toneelschuur 
werken samen
Regio - Openluchttheater Capre-
ra in Bloemendaal en de Toneel-
schuur Haarlem bundelen vanaf 
deze zomer hun krachten. In een 
nieuwe samenwerking gaan zij 
theatervoorstellingen program-
meren in de openlucht. De eerste 
voorstelling die ze samen presen-
teren is Lost Tango, een muziek-
theatervoorstelling van Via Berlin, 
Orkater en het Ragazze Quartet.
Na Oerol 2019 en een succesvol-
le theatertournee is de bejubelde 
muziektheatervoorstelling Lost 
Tango nog één allerlaatstekeer 
te zien te zien in Caprera op vrij-
dag 21 en zaterdag 22 augustus 
2020. Lost Tango is een coproduc-
tie van Via Berlin, Orkater en het 
Ragazze Quartet, aangevuld met 
Meral Polat en het befaamde tan-
go-trio van Carel Kraayenhof. 
Kaarten voor Lost Tango op 21 
en 22 augustus gaan aanstaan-
de donderdag 5 maart in de ver-
koop, via: www.caprera.nu.

Film ‘Cabaret’ met Liza Minnelli in Pletterij
Haarlem - Op woensdag 11 
maart om 14 uur draait in de 
Pletterij, Lange Herenvest 122 
in Haarlem, de fi lm ‘Cabaret’ uit 
1972 met Liza Minnelli.

Deze fi lm van regisseur, danser 
en choreograaf Bob Fosse sleepte 
acht Oscars in de wacht, waaron-
der die voor beste regie. De mu-
sical Cabaret speelt zich af in het 
nachtleven van Berlijn van de ja-
ren dertig op het moment dat de 
nazi’s aan de macht komen. 
De sinistere leider van het Caba-
ret wordt briljant vertolkt door 
Joel Grey. Maar toch is dit voor-
al de fi lm van Liza Minelli, die de 
naieve en onbezonnen Sally Bow-
les speelt met haar wanhopige 
verlangen naar erkenning en lief-
de.
Kaarten: 4 euro, Vrienden 3 euro, 
HaarlemPas en onder de 25 jaar 
2,50. Fo
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Heemstede partner Meld Misdaad Anoniem
Heemstede - Op 27 februari te-
kenden Karin Krijnen, Meld Mis-
daad Anoniem (MMA) en bur-
gemeester Astrid Nienhuis een 
overeenkomt tussen Heemste-
de en deze onafhankelijke stich-
ting. Wie de media volgt en het 
programma Opsporing Verzocht 
weleens ziet, zal het telefoon-
nummer van MMA 0800-7000 
wel bekend in de oren klinken. 
Via dit nummer kunnen burgers 
en bedrijven een anonieme mel-
ding maken van verdachte situa-
ties of vermoedelijke daders kop-
pelen aan een misdrijf. Jaarlijks 
ontvangt MMA ruim 50.000 mel-
dingen. Na zorgvuldige screening 
blijven er rond de 17.000 meldin-
gen over waar politie, justitie en 
diensten als de FIOD, Belasting-
dienst, fraudeopsporing e.d. iets 
mee kunnen.

Gemeenten, die ook een taak 
hebben in het kader van de open-

bare orde en veiligheid, het soci-
ale domein, bouwen, prostitutie, 
milieu  etc. ontbraken als ontvan-
ger van informatie. Met de onder-
tekening van deze overeenkomst 
wordt nu ook Heemstede ont-
vanger van de voor hen relevan-
te meldingen.

MMA is een onafhankelijke orga-
nisatie en krijgt 2/3 van de fi nan-
ciering van de Rijksoverheid. An-
dere instanties (belastingdienst, 
FIOD, douane e.d. betaalden het 
restant. Dat laatste is per 2018 ge-
stopt, zodat de fi nanciering uit 
een andere hoek moet komen. 
Voor aanvulling van de ontbre-
kende 1/3 springen gemeenten 
nu bij. Voor het luttele bedrag 
van 300 euro per jaar is Heemste-
de deelnemer. Commissaris van 
de Koning in Noord Holland, Ar-
thur van Dijk, is de initiatiefnemer 
om alle gemeenten in ‘zijn Noord 
Holland’ deelnemer te maken.

Tilburg was de eerste gemeente 
in Nederland die deze stap zet-
te, gevolgd door steeds meer 
gemeenten, waaronder nu ook 
Heemstede. Wat is het voordeel? 
Veelal betreft een melding zaken 
die niet direct door de politie of 
justitie kunnen of mogen worden 
opgepakt.

Een gemeente heeft meer moge-
lijkheden om ongewenste situ-
aties (op) te volgen. Bij verwaar-
lozing binnen gezinnen, illega-
le bouw, milieudelicten, over-
last, fraude, illegale bewoning 
etc. Daarbij is de gemeente eer-
der aan zet dan politie of justi-
tie. Vaak zal een zaak uiteindelijk 
toch samen met andere diensten 
worden opgevolgd.  De gemeen-
telijke afdeling orde en veiligheid 
is hier in eerste instantie de spil in 
het web.
Meldingen zijn en blijven ano-
niem. Er komt nooit een naam 

van de melder in een dossier 
voor. MMA maakt de beoordeling 
of er iets met de melding wordt 
gedaan. Dit doen zij op grond 
van hun 19-jarige expertise en er-
varing.
 
Over de gemeente In Heemste-
de zijn het afgelopen jaar 7 mel-
dingen via MMA ontvangen. Van 
het totaal aan behandelde mel-
dingen (17.000) in geheel Ne-
derland leidde dit tot 2.000 aan-
houdingen. Burgemeester Nien-
huis maakt zich sterk om terug-
gekoppeld te krijgen welke mel-
dingen vanuit Heemstede suc-
cesvol zijn afgehandeld. Zij is er 
een sterk voorstander van dat za-
ken al bij de bron worden opge-
lost, nog voordat het een langsle-
pende geschiedenis wordt, waar-
bij andere overheidsdiensten on-
nodig worden belast. 
 
Eric van Westerloo

Stadsblad Utrecht wint hoger beroep bij de rechter:
“Ja-Ja/Nee-Ja-sticker in strijd met Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens”
Heemstede - Enkele maanden te-
rug informeerde de Heemsteder 
u over de plannen van de politiek 
die voornemens is de verplichte 
‘Ja-Ja/Nee-Ja-sticker’ in te voeren. 
Hiermee kunnen inwoners aan-
geven om huis-aan-huis-bladen 
en reclamefolders te blijven ont-
vangen (Ja-Ja-sticker), of alleen 
de huis-aan-huisbladen, zoals de 
Heemsteder (Nee-Ja-sticker). De 
verplichte invoering van zulke 
stickers zou een papierbesparing 
moeten opleveren. In Heemstede 
zijn tot dusver nog geen beslui-
ten genomen in verband met de 
nieuwe sticker.

Het gevaar van de invoering van 
deze sticker is dat de wekelijk-
se bezorging van de Heemste-
der met essentiële nieuwsvoor-
ziening daarbij in het geding zou 
kunnen komen, met als resultaat 
dat de inwoners verstoken blijven 
van nieuws uit hun gemeente 
en omgeving. Tevens zien bewo-
ners dan automatisch niets meer 
van noodzakelijke overheidsin-
formatie. De Heemsteder levert 

met onafhankelijk, vrij toeganke-
lijk nieuws een belangrijke en bo-
venal duurzame bijdrage aan uw 
leefomgeving. De krant is tevens 
een gewaardeerd platform voor 
de lokale middenstanders en ad-
verteerders die het mogelijk ma-
ken om de kosten van drukken 
en verspreiding te dekken. De 
gescheiden inzameling, volledi-
ge recycling en FSC-papier dra-
gen ertoe bij dat er geen hoge-
re milieubelasting is dan bij het 
gebruik van de bewezen minder 
eff ectieve digitale media als het 
gaat om de lokale markt.

De gemeente Utrecht voerde per 
1 januari jl. als eerste gemeen-
te in Nederland de verplichte Ja-
Ja/Nee-Ja-sticker in. Stadsblad 
Utrecht stond hier kritisch tegen-
over en vreesde voor het voort-
bestaan van de lokale nieuws-
voorziening. De krant accepteer-
de dit niet en stapte naar de rech-
ter. In het eerste kort geding wa-
ren de gemeente en de rech-
ter niet overtuigd van de kritiek 
van Stadsblad Utrecht. Stadsblad 

Utrecht tekende daarop hoger 
beroep aan. De rechtbank stel-
de in hoger beroep Stadsblad 
Utrecht wel in het gelijk: het sy-
steem met de Ja-Ja/Nee-Ja-stic-
ker is volgens de rechter in strijd 
is met artikel 10 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de 
Mens waarin de vrijheid van me-
ningsuiting, waaronder de pers-
vrijheid, wordt beschermd. Hier-
mee is de invoering van de stic-
ker in Utrecht voorlopig onge-

daan gemaakt. De uitspraak is 
een bittere pil voor de gemeen-
te Utrecht. De Ja-Ja-sticker geldt 
in Utrecht echter wel voor recla-
medrukwerk.

De bovengenoemde uitspraak in 
hoger beroep loopt alvast vooruit 
op een bodemprocedure die de 
zaak dieper onderzoekt en waar-
uit de defi nitieve uitspraak volgt.

Bart Jonker

Dat grappige en handige au-
tootje met dat guitige smoel-
tje, de Fiat Panda, vierde afge-
lopen week haar 40-jarige ver-
jaardag. En dat is zeker een fe-
licitatie waard, want vriend en 
vijand zijn het over een ding 
eens: het is en blijft een bij-
zonder en doordacht karreke. 
De Fiat Panda, met op en top 
Italiaanse genen heeft zo haar 
eigen liefhebbers binnen een 
groot publiek. Inmiddels zijn 
er 6 miljoen wereldwijd van 
verkocht.

De Fiat Panda zag in 1980 het 
levenslicht. De eerste gene-
ratie werd ontworpen door 
de befaamde Italiaanse stilist 
Giorgetto Giugaro, die de op-
dracht kreeg een praktische, 
betaalbare en functionele au-
to te ontwerpen. Giugaro’s re-
putatie is welbekend in auto-
land en hij tekende vele au-
to-ontwerpen voor Fiat, zoals 
de Uno (gebaseerd op de Pan-
da overigens) en de (Grande) 
Punto, maar bijvoorbeeld ook 
de eerste generatie Volkswa-
gen Golf en Polo kwamen van 
zijn hand. De handzame Pan-
da was het hoekige en prag-
matische antwoord op haar 
concurrenten, met veel door-
dachte en praktische snuf-
jes. Zo was het een waarach-
tig scheurijzertje met een top-
snelheid van ruim 140 km 
per uur (voor die tijd behoor-
lijk). Je kon de ‘hangmatvoor-
stoelen’ voorzien van ‘ravioli 
hoofdkussentjes’ volledig naar 
beneden klappen en slapen 
in je auto, alsof het een cam-
per was. Het autootje was ta-
melijk hoog, zodat je er mak-
kelijk grote spullen in kon ver-
voeren, alsof het een verhuis-
wagentje was. Het kon ook 
niet lang uitblijven dat de-
ze auto meteen een grote hit 
werd. In Nederland werd daar-
om voor deze ‘allemansvriend’ 
een grappige en succesvolle 
commercial bedacht met de 
slogan ”Met de Fiat Panda lach 
je iedereen uit”. 

De auto kreeg in 1986 een 
facelift en in 2003 kwam de 
tweede generatie: een volle-
dig vernieuwd model, ontwor-

pen door Giuliano Biasio voor 
Bertone. De derde en huidige 
generatie die stamt uit 2012, is 
ontworpen door Centro Stile
Fiat onder leiding van Robert 
Giolito.

En dan ben je in Heemste-
de, waar velen inderdaad een 
trotse prachtige grote bolide 
hebben. Zeg nou eens eerlijk: 
je kunt nauwelijks daarmee je 
kont keren in de smalle straat-
jes en parkeren in de kleine 
vakken is lastig. Je kunt elkaar 
niet passeren: een tegenlig-
ger kan nauwelijks uitwijken 
en moet noodgedwongen in 
een vrij parkeervak schieten of 
achteruit rijden. En wie gaat er 
dan achteruit? Uit eigen erva-
ring kan ik zeggen dat sommi-
gen dusdanig snot onder hun 
neus hebben en het dan ver-
tikken om een centimeter ach-
teruit te rijden. Geen rijvaar-
digheden, maar ook geen so-
ciale vaardigheden dus. Niet 
echt handig om even snel de 
boodschappen mee te doen 
of de kids naar school mee te 
brengen. Dat euvel heb je niet 
zo snel met twee tegemoetko-
mende fl amboyante Fiat Pan-
da’s, die met hun glimlachen-
de koplampen elkaar recht 
in de ogen kijken en elkaar 
passeren in de Heemsteed-
se straatjes. Die je doorgaans 
makkelijk inparkeert en waar-
mee je ook nog eens qua kos-
ten een stuk goedkoper uit 
bent. Veel slimmer toch? 

Met de Fiat Panda lach je nog 
steeds iedereen uit, al 40 jaar 
lang…

Bart Jonker

Guitig icoon viert 40-jarig bestaan 
“Met de Fiat Panda lach je 
nog steeds iedereen uit”

COLUMNITEITEN

Win twee vrijkaarten voor Tributeconcert
IJzersterke line-up dit jaar bij RipLive
Haarlem - Met een line-up die 
werkelijk alle kanten op gaat be-
looft de vierde editie van het jaar-
lijkse RipLive, een eerbetoon aan 
overleden artiesten een memo-
rabele avond te worden. Het con-
cert, dat op vrijdag 13 maart  om 
20.30 uur wordt gehouden in het 
Patronaat op de Zijlsingel 2 in 
Haarlem, heeft dit jaar een ster-
ke line-up. Freek de Jonge, Lucre-
tia van der Vloot, Monique Kle-
mann (Lois Lane), Beatrice van 
der Poel (Beeswamp) en E1 Ten 
(Gotcha!) zijn een aantal namen 
in de indrukwekkende lijst. Naast 
genoemde artiesten bestaat de 
indrukwekkende lijst uit optre-
dende artiesten als Jeroen den 
Hengst (Beatcream), Kevin More 
(So Gospel Choir). Leonard Dom-
hof (Bouncers), en nog veel meer.
Tributeconcert RipLive is sinds 
het ontstaan in 2017 een van de 
grootste hommages aan over-
leden artiesten. Deze keer gaat 
het dus over mensen die in 2019 
zijn overleden. De komende edi-
tie komen er nummers van onder 
andere The Prodigy (Keith Flint), 
Talk Talk (Mark Hollis), The Mon-
kees (Peter Tork), Earth & Fire (op-
richter Gerard Koerts) en vele an-
deren voorbij.

Bob Fosko
Gastartiest van het eerste uur van 
RipLive, Raggende Manne front-
man Bob Fosko, zou voor de der-
de keer mee doen. Het heeft he-
laas niet zo mogen zijn. Vorig 

weekend is de zanger overleden 
de gevolgen van kanker. Organi-
sator Hans Goes: “Wij van de or-
ganisatie waren erg blij dat Bob, 
na een jaar afmelding, weer met 
ons mee zou doen. Bob, ech-
te naam Geert Timmers, was al-
tijd een graag geziene gast in ons 
programma. Uiteraard zullen wij 
deze editie al even stil staan bij 
zijn overlijden.”

De strakke band die de artiesten 
begeleid is de zogenoemde Ri-
pLiveBand. De presentatie ligt in 
de handen van de bedenkers van 
het concert, Hans Goes en Alain 
Timmers. Zaal open 20 uur, aan-
vang 20.30 uur. Kaarten en meer 
informatie via www.patronaat.nl.

Win twee vrijkaarten voor
RipLive!
Win met de Heemsteder twee 
kaarten voor dit RIpLive eerbe-
toon. Stuur voor uiterlijk dinsdag 
10 maart 12 uur een mailtje met 
onderwerp ‘RipLive’, voorzien van 
je naam, e-mailadres en telefoon-
nummer naar:
redactie@heemsteder.nl.

Vermeld erbij waarom jij naar dit 
concert wilt en met wie. De or-
ganisatie van RipLive beloont de 
leukste reacties  met twee vrij-
kaarten.

De winnaar wordt persoonlijk be-
richt. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

Mindel Koning op eerder RipLive met de onlangs overleden Bob Fosko
(foto: Franklin van der Er� ).

Repaircafé in 
Vogelenzang
Vogelenzang - Tuingereedschap, 
stofzuigers, klokjes, een bureau-
stoel, hondenföhn, CD-spelers, 
een fi lmprojector, waterkoker, 
veel naaiwerk en sierkettingen….
dit is maar een greep van zaken 
die het repaircafé de afgelopen 
tijd succesvol heeft gerepareerd.
Zaterdag 7 maart is het repair-
café weer open van 10-13 uur in 
het Dorpshuis van Vogelenzang 
aan de Henk Lensenlaan 2a in Vo-
gelenzang. Het team van vrijwil-
ligers is weer uitgebreid en ook 
met eigen investeringen in spe-
ciaal gereedschap zijn we steeds 
beter in staat om apparaten 
open te maken om er bij te kun-
nen. Ook over de eigen naaima-
chine aangeschaft door het re-
paircafé zijn de dames die hier-
mee werken zeer tevreden. 
Voor vragen: repaircafevogelen-
zang@yahoo.com of
tel.: 06-53561413.

Foto aangeleverd
door het repaircafé

65 jaar Bloemenmeisjes 
in Museum Haarlem
Haarlem - In 2020 bestaan ze 65 
jaar: de Haarlemse Bloemenmeis-
jes. Sinds jaar en dag zijn zij actief 
als hostesses tijdens evenemen-
ten, bedrijfspresentaties, beur-
zen, openingen en andere bij-
eenkomsten. In de jaren ’80 en 
’90 vlogen zij naar onder andere 
Japan en Florida om Haarlem te 
promoten. Nog steeds heten zij 
bezoekers welkom met een glim-

lach en een bloem, als teken van 
de Haarlemse gastvrijheid.

Deze unieke Haarlemse traditie 
krijgt dit voorjaar bijzondere aan-
dacht in een speciale kleine ten-
toonstelling van vrijdag 20 maart 
tot en met zondag 26 april in Mu-
seum Haarlem, Groot Heiligland 
47 in Haarlem. Meer informatie 
op www.museumhaarlem.nl.
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Lezing over de euthanasiewens bij mensen 
met psychisch lijden en/of dementie
Haarlem - Op dinsdag 31 maart 
organiseert Ineke Smit Uitvaart-
verzorging de lezing ‘Euthanasie-
wens bij mensen met psychisch 
lijden en/of dementie’, in de Oos-
terkerk op de Zomerkade 165 in 
Haarlem, om 20 uur. De lezing 
wordt gepresenteerd door Pau-

lan Stärcke, zij is als psychiater 
werkzaam bij Expertisecentrum 
Euthanasie. In deze lezing gaat zij 
in op de euthanasiewet en de wij-
ze waarop deze toepasbaar is op 
patiënten met psychisch lijden 
en/of dementie. De werkwijze 
van het Expertisecentrum Eutha-

nasie wordt uitgelegd en geïllu-
streerd met praktijkvoorbeelden. 
Na de pauze is er ruimte voor vra-
gen en discussie.

Toegang: 5,- (s.v.p. contant beta-
len). Meer informatie via:
info@inekesmit.nl.

Centrum Oosterwal Heemstede, kliniek 
voor huidziekten en spataderen
Heemstede - Centrum Ooster-
wal op de Binnenweg 209 in 
Heemstede is een kliniek gespe-
cialiseerd in de behandeling van 
huidziekten en spataderen. De 
kliniek bestaat al dertig jaar en 
biedt hoge kwaliteit medisch 
specialistische zorg, in een pret-
tige omgeving met veel ruimte 
voor persoonlijke aandacht. De 
kliniek heeft naast de vestiging 
in Heemstede ook vestigingen in 
Alkmaar en Heerhugowaard.

In Centrum Oosterwal Heemste-

de kan men terecht voor de be-
handeling van alle vormen van 
huidziekten waaronder huidkan-
ker, psoriasis, eczeem, allergieën 
en acne. Daarnaast worden onder 
meer spataderen, open been, lip-
oedeem en lymfoedeem behan-
deld.

Bij de meeste aandoeningen 
wordt tijdens het eerste bezoek 
meteen begonnen met de be-
handeling. Op deze wijze wordt 
de patiënt snel en accuraat ge-
holpen. Operatieve ingrepen bij 

de dermatoloog of (vaat)chirurg 
kunnen vaak op korte termijn 
worden uitgevoerd.

Centrum Oosterwal heeft met al-
le zorgverzekeraars in Nederland 
een contract afgesloten. Patiën-
ten kunnen, na verwijzing van 
huisarts of medisch specialist, 
een afspraak maken met derma-
toloog dr. Rob Beljaards, derma-
toloog Willemijn Hovius of flebo-
loog (spataderspecialist) Michael 
Mooij, via 023 205 81 11, of via de 
site www.centrum-oosterwal.nl.

 Foto aangeleverd door Centrum Oosterwal

Start Tassenactie op Jan van Goyenstraat
Heemstede - De altijd inventie-
ve winkeliersvereniging in de Jan 
van Goyenstraat is het  jaarrond  
druk met het bedenken van leu-
ke acties en evenementen.

Naast de drukte van het onderne-
men, vinden ze ook nog tijd om 
‘hun winkelstraat’ te promoten. 
De verscheidenheid aan winkels 
en overige neringdoende onder-
nemers maakt de straat tot een 
gezellige winkelstraat met een 
scala aan kwaliteitszaken. Om de 
klanten te plezieren ontvangt ie-
dere klant, sinds 3 maart bij hun 
aankopen, bij een van de deelne-
mende winkeliers, een stempeltje 
op een spaarkaart. Bij vier stem-
peltjes is de kaart al vol en ont-

vangt de klant een mooie bood-
schappentas. Niet te groot en niet 
te klein. Het woord ‘minishopper’ 
viel tijdens het gesprek met de 
organisatoren. Annemieke Lucas 
en Judy Dekker hebben er werk 
van gemaakt. Via de firma Blond 
in Amsterdam vonden zij het juis-
te bedrijf dat een exclusieve tas 
voor hen kon maken. Een tas met 
daarop door Blond ontworpen af-
beeldingen van de deelnemende 
winkels.

Het zal niet veel moeite kosten 
om snel vier stempeltjes te be-
machtigen en zo in het bezit te 
komen  van deze exclusieve tas. 
Nu maar hopen dat de voorraad 
voldoende is om de verwach-

te interesse in de tas te honore-
ren. Helaas op=op, dus moet je er 
wel snel bij zijn. De deelnemen-
de winkeliers, dat zijn ze bijna al-
lemaal, zijn te herkennen aan een 
poster op hun winkelruit. Hier 
blijft het niet bij. Op de zaterdag 
voor Moederdag 9 mei is er voor 
alle moeders, die de straat bezoe-
ken, een leuk cadeautje. Naast al-
le jaarlijkse activiteiten zoals de 
kleedjesmarkt op Koningsdag, 
kunstmarkt en natuurlijk de Sint 
op het dak is deze tassenactie 
weer een mooi creatief initiatief. 

De  actie loopt van 3 maart tot en 
met 25 april. Wees er snel bij.    
 
Eric van Westerloo

Voorjaarskinderkleding-
beurs in de acobaschool
Heemstede - Op zaterdag 28 
maart vindt de Voorjaarskinder-
kledingbeurs plaats in de gym-
zaal van de Jacobaschool aan de 
Lanckhorstlaan 9 in Heemstede.
De verkoop is van 11.00 tot 12.30 
uur.

Wil je kleding verkopen? Vraag 
dan via: kledingbeursjacoba@
gmail.com een instructiepakket-
je en een cijfer aan. Je mag maxi-
maal 75 stuks kleding inbrengen. 
Aan de hand van een korte in-
structie kun je zelf thuis de kle-

ding prijzen. Het innemen van 
de te verkopen kleding is op vrij-
dag 27 maart van 20.00 tot 21.00 
uur. De kleding moet wel heel én 
schoon én van deze tijd zijn.

Zaterdagmiddag tussen 15.00 en 
15.30 uur kan de verkochte kle-
ding worden afgerekend en kun 
je niet verkochte kleding weer 
ophalen. 70% van de verkoop-
prijs is voor de verkoper. Van de 
overige 30% worden de zaalhuur, 
kledingrekken, tafels en hangers 
betaald.

Niet verkochte kleding kan na af-
loop van de beurs ook worden 
achterlaten voor het goede doel.

De vrijwilligers van Kledingbeurs 
Jacoba zien je graag om kle-
ding in te brengen op vrijdag 27 
maart tussen 20 en 21.00 uur en/
of op zaterdag 28 maart voor de 
kledingverkoop tussen 11.00 en 
12.30 uur.

Een gezellig team van vrijwilligers 
runt deze kinderkledingbeurs. De 
groep kan weer wat aanvulling 
gebruiken. Lijkt het je leuk en ben 
je 3x per jaar beschikbaar op za-
terdag en 2x op vrijdagavond 
daaraan voorafgaand? Laat het 
even weten! (kledingbeursjaco-
ba@gmail.com). 

Sanz gaat maand langer 
door met Lezersmenu
Heemstede - Omdat de maand 
februari zo snel vol was gere-
serveerd, heeft Brasserie Sanz, 
aan de Jan van Goyenstraat 31 
in Heemstede besloten om nog 
één maand langer door te gaan 
met het Lezersmenu, een 6 
gangen verrassingsmenu voor 
maar € 29,95. 

Deze actie is geldig tot en met 
31 maart. Op maandag tot en 
met donderdag voor diner en 
op vrijdag en zaterdag uitslui-
tend als lunch te reserveren.

Niet geldig op feestdagen en 
in combinatie met andere aan-
biedingen. Te gebruiken voor 
maximaal 8 personen per reser-
vering.
 
Vermeld duidelijk bij de reser-
vering dat u voor het Lezersme-
nu komt.

Reserveren kan uitsluitend te-
lefonisch op: 023-5291892.

Meer informatie op:
www.sanz.nl.

Politie houdt jongeren in Heemstede 
aan wegens aftrappen autospiegels
Haarlem/Heemstede - Op zon-
dagmorgen 1 maart hield de po-
litie vier jongens aan op verden-
king van het vernielen van spie-
gels van auto’s. Het gaat om twee 
jongens van 16 uit Heemstede, 
een 16-jarige uit Hillegom en een 
17-jarige uit Heemskerk.

Omstreeks 01.20 uur kreeg de po-
litie melding dat er auto’s wer-
den vernield aan de Van ’t Hoff-
straat in Haarlem. De melder had 

geprobeerd om een groepje van 
vier jongens tegen te houden, 
maar dat was niet gelukt.

Op basis van het opgegeven sig-
nalement kon de politie korte tijd 
later vier jongens aanhouden bij 
het station in Heemstede.

Onderzoek wees uit dat er in to-
taal ten minste drieëntwintig 
spiegels van auto’s waren getrapt. 
Naast de Van ’t Hoffstraat gebeur-

de dit op de Doverstraat, Ter Hei-
destraat en Sontstraat, Pijlslaan 
en de Lorenzkade. Ook werd een 
vernielde fiets gevonden.

Mocht u ook het slachtoffer zijn 
geworden van deze vernielingen, 
neemt u dan contact op met de 
politie voor het doen van aan- 
gifte. De politie is bereikbaar op 
tel.nr. 0900-8844.

Bron: Politie.nl

Cruquius Museum zoekt Engelse stemacteur
Cruquius - Cruquius Museum 
op de Cruquiusdijk 27 in Cruqui-
us werkt aan een nieuwe muse-
umpresentatie. Tussen 9 maart en 
medio mei is het museum dicht 
voor deze grote transformatie. In 
de nieuwe museumpresentatie is 
veel aandacht voor de mens ach-
ter de grootste stoommachine ter 
wereld.

Audiovisuele middelen en ge-
luidsfragmenten maken duide-
lijk hoe hard de machinist, de sto-
ker en de ketelbikker rond 1850 
moesten werken om het gemaal 
draaiende te houden. Drie jaar 
lang, 24 uur per dag en zeven da-
gen per week waren mannen en 
jongens in touw tussen steen-
kolen, vuur en stoom. Bezoekers 
kunnen straks hun verhaal beluis-
teren in het Nederlands en in het 
Engels.
Cruquius Museum is op zoek naa 
twee Engelse mannelijke stemac-
teurs, een van 25 tot 45 jaar en 
een van 12 tot 16 jaar, voor de au-
diofragmenten voor de Engelsta-
lige bezoekers. In verband met de 
historische setting gaat het hier 
om een Engels dialect of volks-
taal. Ook moeten zij zich in kun-
nen leven in een historisch per-
sonage.

Lijkt het je leuk je stem uit te le-
nen aan Cruquius Museum of 
ken je iemand die dit zou willen 
doen?

Neem dan voor medio maart con-
tact op met:
secretariaat@shmdc.nl of
023-5285704.

Stokers van het Gemaal (foto aangeleverd door Cruquius Museum).

Oefening baart kunst
Only Friends G4 - HBC G1 wordt 4-5
Heemstede/Amsterdam - Een 
overbrugging van de competi-
tieloze weken werd gezocht en 
gevonden in een vriendschap-
pelijke wedstrijd tegen Only 
Friends. De G4 ontving HBC op 
het fantastische complex in Am-
sterdam. De, op Johan na, vol-
tallige selectie had er zin in. De 
wedstrijd werd heel duidelijk 
benaderd als oefenwedstrijd. 
Coach George had zijn fanta-
sie de vrije loop gelaten en zo 
kwam er een heel ander team in 
het veld.
Om te beginnen had Debora de 
plek onder de lat van Sebasti-
aan overgenomen. Hij verhuis-
de naar links achterin. Daardoor 
werd Liban de centrale verde-
diger. Slechts Maarten had zijn 
vaste stek behouden. Opval-
lend was ook het 2-spitsen sy-

steem waarmee werd gestart. 
Mathijs en Martijn gaven daar 
vorm aan. Bodiam en Ashwin 
moesten daardoor het hele mid-
denveld bestrijken. Het was dui-
delijk dat iedereen moest wen-
nen aan het nieuwe systeem. De 
automatismen waren weg en 
er ontstonden situaties die an-
ders opgelost werden of moes-
ten worden. Na de 2-0 kon De-
bora niet verder en ging Sebas-
tiaan weer keepen. Toch werd 
het nog 3-0 alvorens Arjen voor 
HBC kon scoren en met een 4-1 
achterstand werden de kleedka-
mers weer opgezocht.
 
Door wat omzettingen werd 
het na rust steeds meer een ver-
trouwd beeld. Met Arjen weer 
als enige spits en Jeroen en Da-
vy op het middenveld kwam 

er meer druk naar voren. Arj-
en deed wat van hem verwacht 
werd: scoren. De 4-2 en 4-3 (ca-
deautje) waren van hem. Davy, 
weer sterk bezig, tekende voor 
de welverdiende gelijkmaker. 
De spannende strijd werd een 
minuut of vijf voor tijd beslist 
door het vierde doelpunt van 
Arjen.
 
Al met al was het een zeer nut-
tige dag. Er werd van alles ge-
probeerd, Only Friends was de 
juiste tegenstander, er was vol-
op strijd, het was vriendschap-
pelijk, het was goed weer en de 
uitstekende tweede helft geeft 
voldoende vertrouwen voor het 
vervolg van de competitie. Dan 
gaat het weer om de punten.
 
Leo Holdorp

Workshop 
bloemschikken
Heemstede - Op vrijdag 13 maart 
om 13.30 uur geeft Lucia Hart-
man de workshop bloemschik-
ken bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.

Kosten €6,- per keer. U kunt zich 
opgeven rechtstreeks bij Lucia op 
023 - 8224909 of 06 - 17 57 33 39.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Heemstede - Fokelien Faber is 
beeldend kunstenaar, ontwerper 
en geeft les. Bij de redacteur aan 
tafel vertelt ze haar persoonlijke 
verhaal. 

De mensen in Heemstede 
lopen er iets deftiger bij
Fokelien: “Ik woon nu sinds een 
jaar of vier in op de Kerklaan in 
Heemstede. Ik ben een echte Ken-
nemerlander en heb de mees-
te tijd in Bloemendaal gewoond. 
Ik woon heerlijk en heb het echt 
naar mijn zin in Heemstede en 
heb thuis ook mijn atelier. Kenne-
merland is gewoon voor mij een 
pot nat. Ik vind alleen de mensen 
in Heemstede er iets deftiger bij-
lopen dan in het Bloemendaalse. 
Ik spreek in Heemstede ook ge-
woon mensen aan, dat gaat auto-
matisch. Ik kom uit een geslacht 
van dominees en leraren: dus wij 
kunnen wel praten. Als ik lessen 
geef dan zeg ik bij iets belangrijks 
altijd ‘amen’ erachteraan. Weten 
mijn leerlingen gelijk dat ze het 
moeten onthouden.

Op de foto zie je niet wie de 
juf is en wie de leerlingen zijn
Ik kon vroeger alleen maar teke-
nen en rekenen.  Ik zat op de HBS-
B. Vanaf mijn zeventiende zat ik 
op de Koninklijke Kunstacade-
mie in Den Haag. Ik ben daardoor 
tekenleraar geworden, op mijn 
22ste stond ik voor de klas. Hart-
stikke jong dus. Ik heb nog foto’s, 
daar zie je werkelijk niet op wie 
de juf is en wie de leerlingen zijn. 
Toch kon ik orde houden en de 
leerlingen de ruimte geven. Mijn 
voorganger kon dat niet.
Op een dag kwam de directeur 
de klas binnen toen iedereen 

Bij de redacteur aan tafel:

heel rustig aan het werk was. Hij 
keek me met grote ogen aan en 
vroeg: “Hebben ze straf?” Dat was 
hij blijkbaar niet gewend. Ik vind 
iets overbrengen en kijken of het 
lukt, met een dialoog hartstikke 
leuk. Daarom doe ik dit werk nog 
steeds. Beeldende kunst moet je 
doen om gezien te hebben wat 
je hebt gedaan. Ik vind mezelf 
een ontzettende bofkont, want 
ik heb opdrachten, ik exposeer 
en ik geef les. Zo heb ik zo’n drie 
jaar geleden als opdracht het hui-
dige logo van de Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
ontworpen en in 1973 het logo 
van de Hockeyclub Bloemendaal, 
omdat destijds twee hockeyclubs 
fuseerden tot een club.

Na de oorlog konden mijn
ouders hun oude huis niet
meer in
Ik ben in de oorlog in Friesland 
geboren, want daar was iets meer 
te eten. Daarna woonden we aan 
de Kennemerlaan in IJmuiden. 
Mijn vader was wiskundeleraar en 
mijn ouders moesten in de oor-
log evacueren naar Bloemendaal. 
De Duitse bezetter stelden jonge 
Nederlandse mannen te werk in 
de Duistse fabrieken, de zgn. Ar-
beitseinsatz. Als klein meisje heb 
ik onbewust mijn vader daarvoor 
weten te behoeden. 

Als er razzia’s kwamen, dan zat 
mijn vader verborgen op zolder. 
Op een dag was er zo’n razzia, ik 
was toen een meisje van 1,5 jaar. 
Ik bleek op het dochtertje van een 
van de Duitse soldaten te lijken. 
Mijn moeder zei dat hij me gelijk 
op schoot zette. Hij was zo met 
me aan het spelen, dat de Duit-
sers vergaten naar mijn vader te 
vragen. Zo kwam mij vader on-
der de Arbeitseinsatz uit. Na de 
oorlog konden mijn ouders ech-
ter hun oude huis in IJmuiden niet 

meer in, omdat daar een dokter 
woonde die er niet meer uit wilde. 
Zulke verhalen uit de oorlog hoor 
je wel meer. Uiteindelijk hebben 
mijn ouders uit pure armoede dat 

huis aan die dokter moeten ver-
kopen. Daardoor zijn we in Bloe-
mendaal blijven wonen.”

Bart Jonker

75 jaar vrijheid

Fokelien Faber praat over Heemstede, de kunst en de oorlog

“Beeldende kunst moet je doen om 
gezien te hebben wat je hebt gedaan”

Fokelien (links) toont oude foto’s bij de redacteur aan tafel.

Jeugdfoto Fokelien (links) met haar oudere zus (rechts). Foto aangeleverd 
door Fokelien Faber.

Dubbel Open Toernooi
bij Tennisvereniging HBC
Heemstede - Tennisvereniging 
HBC organiseert vanaf maandag 
2 tot en met zondag 8 maart  voor 
de 3e keer het HBC Dubbel Open.  
Het HBC Dubbel Open is boven-
al een gezellig toernooi waarbij je 
mooie prijzen kunt winnen.

Het belooft een gezellige en druk-
ke week te worden aan de Ring-
vaartlaan 2. Zo’n 175 deelnemers 
zullen in verschillende catego-
rieën, en hopelijk met mooi ten-
nis, vechten om de prijzen. Elke 
avond vanaf 18 uur worden er 3 
partijen gespeeld en in het week-
end vanaf 11 uur. Voor meer infor-
matie en speeltijden van je favo-

riet: ga naar www.tvhbc.nl Kom 
gezellig langs en geniet van het 
tennsipark en de mooie partijen. 

Het is niet alleen gezellig op de 
baan, maar ook op ons park en 
clubhuis. Zo hebben wij op vrij-
dag 6 maart onze Crazy Friday. 
Tijdens de loterij worden er ver-
schillende prijzen verloot onder 
de aanwezige deelnemers. En 
sluiten we de avond, net als afge-
lopen jaar, af met onze inmiddels 
legendarische apres-ski avond. 
We nodigen je van harte uit om 
naar de wedstrijden en daarna 
de heupen losgooien tijdens een 
swingend feest. 

Gezellig biljarten bij Westerduin
Alleen voor oudere jongens
Heemstede - In Jacob in de Hout 
begon de huidige vereniging 
Westerduin met biljarten. Daar-
na verhuisde de biljartclub naar 
Westerduin. In 2010 kreeg de club 
een ruimte in de zeer brede gang 
op de eerste etage. Ze hadden er 
wel de ruimte, maar om nou te 
zeggen gezellig zo tussen de ge-
parkeerde scootmobielen, zeil op 
de grond en verwarmd met wat 
straalkacheltjes, dat kon beter.

Er waren weleens irritaties, bij be-
woners en biljarters, maar nu de 
biljarters een mooie, ruime en 
eigen kamer hebben, zijn de irri-
taties bij de biljarters vergeten en 
de bewoners missen de biljarters. 
De biljarters kunnen ongestoord 
hun op- of aanmerkingen over 
een geslaagde of net mislukte 
carambole op hun eigen, onge-
censureerde wijze, uiten. Wel zo 
leuk. 

Westerduin heeft zes teams van 
vier man die een competitie spe-
len. Voor de wedstrijdleider Piet 
Stam elk jaar weer een hele puz-
zel om een schema te maken 
waarin ieders wensen zijn inge-
vuld. Hij plant wel 600 wedstrij-
den! Tja, dan moet je wel eens 
opdraven als het net niet uit-
komt. Reserves zijn er niet en er 
kan soms best iemand uitvallen. 

Maar die meneer van 95 speelt 
nog een flinke partij libre.

Bandspelen doen ze wat later in 
het seizoen. Zijn er bij het libre 
spelen eigenlijk geen beperkin-
gen, hooguit hoeveel punten een 
spelletje duurt, bij bandstoten 
moet je altijd na het raken van de 
eerste bal, een band raken, voor-
dat je de tweede bal raakt. Dan 
zie je het gemiddelde heel snel 
dalen, maar het is wel spannen-
der. Ze spelen ook tegen andere 
clubs uit de regio. Bennebos en 
Schalkweide, heel vriendschap-
pelijk, ze beginnen altijd met een 
hand geven.
Tijdens wedstrijden zie je geen 
vrouw. Over het waarom niet 
wordt niet gesproken, maar ze 
komen wel bij de feestmiddag 
in de grote zaal waar ze  bin-
go spelen en een glaasje nemen 
in plaats van de koffie tijdens de 
wedstrijden.

Piet Rebel heeft de leiding, Jos 
Admiraal beheert de centen, de 
contributie is 100 euro per man 
per jaar. Piet Stam heeft de wed-
strijdleiding en draait er een nieu-
we lamp in als het nodig is. Voor 
inlichtingen: Piet Rebel 023-
5287429.

Ton van den Brink

De Formulierenbrigade
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Met uw handen 
in het haar omdat u een formu-
lier moet invullen, maar er niet 
uit komt? De Formulierenbriga-
de van WIJ Heemstede helpt u er 
graag mee. De brigade staat klaar 
voor iedereen die in Heemstede 
woont en een beroep op de vrij-
willigers van de Formulierenbri-
gade doet.  
 
Het team van vrijwilligers helpt 
u bijvoorbeeld bij het invullen 
van formulieren via internet, aan-
vragen van zorg- of huurtoeslag, 
aanvragen kwijtscheldingen of 

helpt u bij het ordenen van uw 
administratie.  
 
Het spreekuur is op maandag 
en vrijdag middag van 13.00 tot 
15.00 en op vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. De locatie is 
Plein1, Julianaplein 1, Heemste-
de. 
U kunt een afspraak maken via de 
receptie van WIJ Heemstede op 
telefoonnummer 023 - 528 85 10. 
 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den, de Formulierenbrigade 
biedt de hulp gratis aan. 

RCH verdient een punt maar laat 
er twee liggen tegen OG
Heemstede - RCH, die het uitste-
kend doet deze competitie, trof 
afgelopen weekend Onze Gezel-
len (OG) uit Haarlem in een thuis-
wedstrijd. Het liep anders dan de 
gastheren het zich hadden voor-
gesteld. Na 90 minuten voetbal 
werden de punten gedeeld. Daar 
zag het lange tijd niet naar uit. 
RCH was de betere ploeg en OG 
werd gedwongen, vooral in de 
tweede helft, om zich tot verdedi-
gen te beperken.

De wedstrijd was nog niet goed 
en wel op gang gekomen of RCH 
keek tegen een 1-0 achterstand 
aan. Simpel een bal wegwerken 
uit de verdediging was er voor 
RCH even niet bij. De bal werd 
zomaar voor de voeten van OG 
aanvaller Quint Aardenburg pan-
klaar neergelegd. Hij wist de bo-
venhoek achter doelman Jari van 
Drunen te vinden. RCH zat zeker 
niet bij de pakken neer en tracht-
te met verzorgde aanvallen het tij 
te keren. Dat dit niet altijd lukte is 
inherent aan het niveau van de 
4e klasse. Nog ruim voor de pau-
ze kwam RCH aan het doelpunt 
waar ze gezien het spel recht op 
hadden. Vanuit een corner spron-
gen een viertal spelers plus de 
doelman van OG naar de bal. An-
nas El Khamlichi zette zijn hoofd 
als beste tegen de bal. Ondanks 
protesten van de OG spelers en 
hun grensrechter, wegens het 
hinderen van de doelman, keur-
de arbiter het doelpunt goed: 1-1.
In de tweede helft was het RCH 
die de klok sloeg. OG groef zich 

Foto: Eric van Westerloo

in voor hun eigen doelman en 
kwam sporadisch tot iets dat op 
aanvallen leek. RCH bleek niet in 
staat om zich veel doelrijpe kan-
sen te scheppen. Nordin Chab-
bouk werkte hard, maar ver-
gat zijn medespelers te bedie-
nen. Eindeloos pingelen bracht 
hem zelden succes. De beste kans 
was kort voor tijd voor Moham-
med Boutialek die zijn kopstoot 
recht op de keeper zag gaan. Een 
domper voor RCH die als de veel 
sterkere ploeg de punten als-
nog moest delen. RCH staat fraai 
tweede maar het gat met koplo-
per WSV’30 is opgelopen naar 6 
punten. Op 8 maart speelt RCH 
opnieuw thuis en dan tegen de 
nummer vijf Zaandijk.
 
Eric van Westerloo Foto: Harry Opheikens

Superhelden 
Kinderdisco
bij Plexat
Heemstede - Op vrijdag 13 maart 
vindt tussen 19-21 uur de Super-
helden Kinderdisco plaats in de 
jeugdruimte van Plexat, Heren-
weg 96 in Heemstede. Kom jij ook 
verkleed als Superheld? 
Een dj zorgt met zijn muziek dat 
alle kinderen lekker kunnen dan-
sen en springen. Meestal doen 
we ook een danswedstrijdje of 
gaan we limbodansen. Bij bin-
nenkomst worden naam en tele-
foonnummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind zor-
geloos kunnen achterlaten. Ou-
ders kunnen eventueel intussen 
in de foyer van WIJ De Luifel een 
kopje koffie drinken. Entree: 3 eu-
ro inclusief snoep en 2 limo.

Gourmandmenu 
in de Luifel
Heemstede - Op maandag 16 
maart is er een themamaal-
tijd met een Gourmandmenu. 
Voor de maaltijden kunt u aan 
tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. 
De themamaaltijd is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, aan de 
Herenweg 96, Heemstede en 
kost €11,50.  Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10 uur 
op de dag zelf, belt u hiervoor: 
023 - 5483828.
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Brildragende hond Fleur is niet meer
Heemstede - Hans en Gerda Pie-
terse stuurde deze foto’s naar de 
redactie van hun hond Fleur. De 
bekende brildragende hond die 
altijd in haar mandje achter op 
scooter zat is op 25 februari plot-
seling overleden.

Het echtpaar vermeldt erbij: “Een 
groot verlies voor haar baasjes 
maar ook voor een ieder die haar 
kende. Ze bracht altijd een lach 
op ieders gezicht als je ze zag rij-
den.
Rust zacht, lieve Fleur.”

Areopagus met topadvocaat
Marry de Gaay Fortman
Bloemendaal - Op zondag 8 
maart gaat Ad van Nieuwpoort in 
de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Bloe-
mendaal, in gesprek met topad-
vocaat en partner bij Houthoff 
Marry de Gaay Fortman. Marry 
de Gaay Fortman is betrokken bij 
publiek-private reguleringsvraag-
stukken en gespecialiseerd in 
economisch publiekrecht en (cor-
porate) governance. Haar experti-
se varieert van onderzoeksvraag-
stukken, het adviseren over de ef-
fecten van voorgenomen wetge-
ving, regelgevingsaspecten met 
betrekking tot de toezichthou-
dende autoriteiten, handhaving 
van bestaande wetgeving tot het 
voeren van diverse procedures. 
Een voorbeeld van haar expertise 
is haar leidende rol in de veelbe-
sproken kwestie van de afwikke-
ling van Vestia’s derivatenporte-
feuille van € 20 miljard.
 
Marry de Gaay Fortman combi-
neert haar advocatenpraktijk met 
bestuursrollen, onder meer als 
commissaris bij De Nederland-
sche Bank en commissaris bij 
KLM. Ook is zij voorzitter van In-
ternationaal Theater Amsterdam. 
Daarnaast geeft ze lezingen over 

boardroom dynamics aan de Go-
vernance University en organi-
seert Round Table bijeenkomsten 
voor commissarissen, waarbij o.a. 
governance vraagstukken aan de 
orde komen. Ook is zij zakenpart-
ner (co-host) bij het programma 
Zakendoen van BNR Nieuwsra-
dio. 
 
In deze aflevering van Areopa-
gus op zondag 8 maart zal uitge-
breid op het thema Laat situaties 
niet escaleren en besteed weinig 

aandacht aan iets negatiefs” wor-
den ingegaan. Maar zoals we van 
Areopagus gewend zijn zal het 
vooral ook gaan over haar per-
soonlijke drijfveren, haar achter-
grond als dochter van PPR-politi-
cus Bas de Gaay Fortman en over 
haar visie op onze huidige polari-
serende samenleving. Aanvang is 
om 16.00 uur. Aan de vleugel zit 
dit keer Dirk Out.

Om 17.00 uur is er een 
meet&greet. Toegang: uw gift.
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Jeugdtheaterschool Mamagaai met 
musical Aladin in de Luifel
Heemstede - Vanaf dit weekend, 
(en dan maar liefst 3 weekenden 
lang) staat Jeugdtheaterschool 
met musical ‘Aladin’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de.
Een hele onderbouw , van 7 t/m 
12 jaar, speelt met 5 verschillen-

de casts mee Zo’n 90 kinderen 
per cast.

Het script is geheel op school ge-
schreven en gemaakt door on-
ze eigen mensen, Kay de Jong en 
Carolien van Wijngaarden. 
Er zijn drie voorstellingen per dag 

(11.30, 14.45 en 18. 00 uur) op 7, 
8, 14, 2 en 22 maart.

Alle leerlingen hebben een unie-
ke rol en uitdaging gekregen.
Kaarten kosten 12,50 p.p, via  
http://4122300.mijnwinkel.nl/16.
html.

Inschrijving geopend voor 
Grachtenloop 2020
Haarlem - Op zondag 1 maart jl. 
is de inschrijving open gegaan 
voor De ZorgSpecialist Grachten-
loop. Vrijdag 3 juli klinkt voor de 
26ste keer het startschot van de-
ze Haarlemse klassieker.  Er wor-
den weer ruim 4500 lopers ver-
wacht.
Deelname aan de Grachtenloop 
staat garant voor een prach-
tig parcours langs de Haarlem-
se grachten, singels en terras-
sen met een enthousiast publiek. 
Het is een gezellige en sportie-
ve loopavond voor jong en oud! 
Nieuw dit jaar is het speciale De 
ZorgSpecialist Grachtenloop trai-
ningsshirt die voor een speciale 
prijs van €5,- wordt aangeboden. 
Laat zien dat je in training bent 
voor de Grachtenloop en gebruik 

dan de #TOPTIJD. De training-
shirts worden wekelijks bezorgd. 
De ZorgSpecialist Grachtenloop 
kent drie afstanden; KidsRun (1 
km), 5 km en 10 km. De deelne-
mers maken een ronde door het 
centrum van Haarlem en passe-
ren daarbij de diverse culture-
le en toeristische trekpleisters. 
Langs dit fraaie parcours worden 
de lopers aangemoedigd door de 
vele toeschouwers.

Tevens is de bedrijvenloop een 
populair onderdeel. In 2019 was 
de bedrijvenloop uitverkocht met 
meer dan 100 bedrijventeams. 
Veel bedrijven zien de Grachten-
loop als een sportieve uitdaging 
die het teamgevoel versterkt bin-
nen het bedrijf.

Voor meer informatie en inschrij-
ven, kijk op:
www.grachtenloop.nl.

De ZorgSpecialist Grachtenloop is 
het 3e evenement van het Sport-
Support Loopcircuit. Het Loopcir-
cuit start op zondag 19 april met 
de 80e editie van de Krinkels Pim 
Mulierloop. Daarna volgt de HU-
GO BOSS Letterenloop op zon-
dag 7 juni. Dan is De ZorgSpeci-
alist Grachtenloop aan de beurt. 
Na de zomervakantie het vervolg 
met de Pierloop Velsen op 13 
september en daarna staat de Te-
va Halve van Haarlem op het pro-
gramma op zondag 27 septem-
ber. Zondag 25 oktober sluiten 
we het SportSupport Loopcircuit 
af met de Heemstede Loop.

Foto: Renata Jansen Fotografie

VVN: ‘Teveel, onnodige en 
ontbrekende verkeersborden’
Regio - Alle goede bedoelingen 
ten spijt slaan beheerders van 
provinciale en gemeentelijke we-
gen vaker hun eigen weg in met 
het nemen van maatregelen om 
de verkeersveiligheid te verbete-
ren. Daardoor ontstaat een wild-
groei aan borden en belijning op 
wegen en fietspaden. Terwijl we 
uit moeten gaan van het herken-
baarheidsprincipe dat we ook wel 
‘Duurzaam Veilig’ noemen. Dit 
laat Veilig Verkeer Nederland we-
ten in een persbericht.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
stelt dat weggebruikers af en toe 
door de bomen het bos niet meer 
zien en pleit voor meer uniformi-
teit. 
Twintig procent van de verkeers-
borden is overbodig en dat komt 
neer op zo’n 600.000 borden. Er 
wordt gebruik gemaakt van zo-
genoemde creatieve verkeers-
borden, ook wel expert-borden 
genoemd die door wegbeheer-
ders zelf worden bedacht. Bij-
voorbeeld overstekende padden 
in een driehoek of verboden te 
blowen in een rond bord met ro-
de rand. Een wirwar van toepas-
singen.
Veilig Verkeer Nederland pleit 
voor eenduidigheid zodat je als 
weggebruiker in één oogopslag 

ziet wat er van je wordt verwacht. 
Moet je nadenken of word je ge-
confronteerd met een onbegrij-
pelijk nieuw verkeersbord of an-
der verrassingselement, dan gaan 
veel mensen de fout in. Dan heeft 
een goedbedoelde toepassing 
een averechts effect. Het is altijd 
goed om met innovaties te ko-
men en te blijven experimente-
ren wanneer dit leidt tot meer 
verkeersveiligheid. Het is echter 
van belang om de landelijke af-
spraken te volgen.

Vier procent van de drie miljoen 

wettelijke verkeersborden zijn er 
niet of zijn slecht zichtbaar. Het 
algoritme vertoont hiaten bij bij-
voorbeeld eenrichtingsverkeer. 
Zo horen bijvoorbeeld bord C2 
en C3 bij elkaar en een begin 
hoort ook een einde te hebben 
of andersom. Er zijn wegbeheer-
ders die meerdere expert-borden 
op één drager plaatsen of soms 
naast elkaar in verband met ruim-
tegebrek. Algoritmes en automa-
tische borden detectiesystemen 
raken hiervan in de war. 

Bron: Veilig Verkeer Nederland.

Start van muziek & luistergroep in Haarlem
Haarlem - Binnenkort start een 
muziek & luistergroep in Haarlem.
Wilt u meedoen? Kom dan op 
woensdagochtend 11 maart om 
11 uur naar de  Bibliotheek Zuid-
Kennemerland, Gasthuisstraat 32 
in Haarlem. Daar organiseert Se-
nia een informatiebijeenkomst 
over de oprichting van een luis-
tergroep klassieke muziek.

Senia richt in het hele land luister-
groepen op voor mensen die van 
klassieke muziek houden. De 7 à 
8 deelnemers bespreken om de 
6 weken een muziekstuk met be-
hulp van een muziek-luisterwij-
zer, opgesteld door deskundigen. 
Hierin staan allerlei luistertips en 
achtergrondinformatie over het 
muziekstuk. Dat doen ze aan de 
hand van cd’s en luisterfragmen-
ten op internet. 

Het gaat om verschillende stuk-
ken, zoals de Goldbergvariaties 

van Johann Sebastian Bach, Mo-
zarts’ opera Le Nozze, maar ook 
en de Symphonie Fantastique 

van Berlioz. Aanmelden mag via 
e-mail elly.bart@senia.nl of bij 
info@senia.nl.
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Muziekfi lm ‘Walk the line’ in Verhalenhuis
Haarlem - Verhalenhuis Haar-
lem op de Van Egmonstraat 7 in 
Haarlem-Noord vertoont vrijdag-
avond 6 maart om 20 uur eenma-
lig de intrigerende en Oscarwin-
nende muziekfi lm over het leven 
van Johnny Cash ‘Walk the line’.
 
Joaquin Phoenix speelt rockle-
gende Johnny Cash in deze fi lm 
over zijn jonge jaren en zijn lief-
de voor June Carter, gespeeld 
door Reese Witherspoon die hier-
voor een Oscar ontving voor bes-
te actrice.

Hij plukte katoen, ging als verko-
per langs de deuren, en zat bij de 
luchtmacht. Hij was de stem van 
de opstand, die het gezicht van 
rock ‘n’ roll voor altijd zou veran-
deren. Een vrijbuiter voordat de 
rebellen van vandaag geboren 
werden en een icoon dat ze nooit 

zouden vergeten. Hij deed dat al-
lemaal voordat hij dertig jaar oud 
was. Zijn muziek veranderde de 
wereld, maar zelf werd hij veran-
derd door June Carter.

Toegang: normaal € 5.- / bios-
coopstoel € 6,50.

Reserveren
www.verhalenhuishaarlem.nl.

Foto aangeleverd door Verhalenhuis Haarlem

Ensemble VoCantare in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 15 maart 
om 15 uur is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein een pas-
sieconcert dat wordt uitgevoerd 
door het Vocaal ensemble VoCan-
tare. Onder leiding van Martine 
Clarke zingt het ensemble passie-
muziek en een verwelkoming van 
het voorjaar. Het geheel wordt 
op de piano begeleid door Ger-
rie Meijers.
Op het programma staan liede-
ren uit de perioden van 1500 tot 
heden met stijlkenmerken uit 
de renaissance, barok, het classi-
cisme, de romantiek en de 20ste 
eeuw, met werken van Fauré, 
Bach, Palestrina, Purcell, Mozart, 
Mendelssohn en Haydn. Al met al 
een boeiend programma met 11 
zangers en zangeressen.
VoCantare is ontstaan in 2011 uit 
leden van het Concertkoor Haar-
lem.
Na afl oop is er een schaalcollec-

Foto aangeleverd door VoCantare

te. Daarna kunt u onder het ge-
not van koffi  e, thee en gebak el-

kaar en de musici ontmoeten in 
de Pauwehof.

Toneelschuur verlaagt entreeprijzen 
voor inwoners met laag inkomen
Haarlem - Een avondje naar de 
fi lm of het theater? Helaas is dat 
voor sommige mensen niet haal-
baar, simpelweg omdat ze maar 
net genoeg geld hebben om 
rond te komen.
Per 1 maart 2020 heeft de Toneel-
schuur daarom de entreeprijzen 
voor theater- en fi lmvoorstellin-
gen verlaagd, voor inwoners uit 
de regio met een laag inkomen. 
Houders van de HaarlemPas en 
ZandvoortPas betalen voor fi lm 
en theatervoorstellingen € 6,-.
De kortingsprijs is verkrijgbaar 
aan de kassa van de Toneelschuur 
(Lange Begijnestraat 9 in Haar-
lem), de kaarten kunnen vooraf 
telefonisch gereserveerd worden 
via 023-5173910 (NB! Niet online 
beschikbaar).
Met de verlaging van de entree-

prijzen wil de Toneelschuur het 
culturele aanbod toegankelij-
ker maken voor mensen met een 

minder gevulde portemonnee. 
Meer informatie op:
www.toneelschuur.nl.

Foto: Bart Jonker

Uitvoering van Brahms door Oratoriumkoor 
Bennebroek in Philharmonie Haarlem
Haarlem - Op zondagmiddag 8 
maart om 14.30 uur, vindt de jaar-
lijkse uitvoering van het Oratori-
umkoor Bennebroek plaats in de 
grote zaal van de Philharmonie, 
Lange Begijnestraat 11 te Haar-
lem. Met het volgende program-
ma:  ‘Schicksalslied van Brahms, 
Ein deutsches Requiem van 
Brahms’.

Dit  is geen traditionele requiem 
mis voor het zielenheil van een 
overledene, maar troostmuziek 
voor allen die treuren om gelief-
den en bezorgd zijn om de ein-
digheid van hun eigen bestaan. 
Uitvoerenden zijn:
Oratorium Koor Bennebroek,  
Orkest - Het Promenade Orkest 
Dirigent – Fons Ziekman

Sopraan - Ingrid Nugteren
Bas/bariton - Pieter Hendriks.
Prijs € 30,- (inclusief drankje en 
garderobe). Kaarten verkrijgbaar 
bij de koorleden, via de website 
(www.hetokb.nl) en aan de kas-
sa van de Philharmonie, tel.: 023 
- 5121212.
Programmaboekjes voor aan-
vang verkrijgbaar à € 1,-.

The Living Museum in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 13 
maart ontvangt het Trefpuntcafé 
Rokus Loopik die vertelt over zijn 
inspiratie en The Living Museum 
in Bennebroek op het terrein van 
GGZ in Geest.

Rokus Loopik is van origine soci-
aal psychiatrisch verpleegkundi-
ge. Hij werkte 18 jaar op straat in 
Amsterdam, met- en voor dak- en 
thuisloze mensen met een ach-
tergrond in de Psychiatrie en/
of Verslaving. In 2004 haalde hij 
Housing First naar Nederland 
waarbij dakloze mensen een wo-
ning krijgen zonder daar voor-
waarden aan te verbinden.
Sinds 2009 is hij zelfstandig, soci-
aal ondernemer. Hij organiseert 
studiereizen naar vele landen in 
de wereld. Learning Experiences 
for Peers, Professionals and Poli-
cy Makers. In 2015 adopteerde hij 
het model van the Living Muse-
um uit New York. Een Artist Com-
munity voor mensen met een 
achtergrond.
Het Trefpuntcafé, Akonietenplein 

Foto aangeleverd door het Trefpuntcafé

1, Bennebroek. Om 20 uur gaat 
de zaal open en staat de koffi  e 

klaar. Om 20.30 uur begint het 
programma. Toegang gratis.

Cruquius Concerten: Dudok Quartet 
speelt in Kunstfort Vijfhuizen
Vijfhuizen - Het Dudok Quar-
tet uit Amsterdam speelt op za-
terdag 7 maart in het Kunstfort, 
Fortwachter 1 in Vijfhuizen. Met 
als missie ‘sharing the heart of 
music’,  stelt het Dudok Quartet 
unieke en eclectische program-
ma’s samen, waarmee het op 
nieuwe en inventieve manieren 
zijn publiek weet te bereiken. Het 
kwartet bestaande uit Judith van 
Driel Marleen Wester (viool) Ma-
rie-Louise de Jong (altviool) Da-
vid Faber (cello), is constant op 
zoek naar nieuwe connecties en 
dwarsverbanden binnen muziek, 
in een repertoire dat reikt van Li-
geti, Sjostakovitsj en Weinberg 
tot aan Mendelssohn, Mozart en 
Beethoven. In 2014 ontving het 
kwartet de prestigieuze Kersjes-
prijs.

Zij spelen:
· Haydn opus 20 / 3,
· Brahms opus 51 no. 1
· Roukens strijkkwartet

Aanvang concert 20.15 uur. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. 
Kaarten à 23 euro (inclusief pau-
zeconsumptie) te bestellen via 
www.CruquiusConcerten.nl, of 
telefonisch via schouwburg De 
Meerse: 023 – 5563700. Foto aangeleverd door Cruquius Concerten

Flamencokoor 
Calle Real in 
Adventskerk
Aerdenhout - Zaterdag 7 maart 
om 15.30 uur treed het Flamen-
cokoor ‘Calle Real’ op in de Ad-
ventskerk aan de Leeuweriken-
laan 7 te Aerdenhout. Het koor 
bestaat uit 10 zangeressen die 
begeleid worden door een en-
semble van diverse musici. De 
zangers en dansers nemen u mee 
in de oorspronkelijke beleving 
van de fl amenco.
De oorsprong van de fl amen-

co ligt waarschijnlijk in Noord-
west-India; vandaar uit is een rei-
zend volk, de zigeuners, via Per-
zië en Noord-Afrika in Andalu-
sië terechtgekomen. Hun muziek 
vermengde zich met Oosterse en 
Westerse elementen.
Aan de gitarist, de zanger(-es) en 
dansers de taak om, in samen-
spel met het publiek, de ‘Duen-
de op te roepen. Een lastig te ver-
talen begrip; de Spaanse dichter
Federico García Lorca omschrijft 
het als “Een combinatie van 
vreugde, pijn, leven en dood”.

De toegang is vrij en na afl oop 
een goed glas wijn en een open 
schaalcollecte.

Foto aangeleverd door Adventskerk

Lezing ‘Slim op 
pad’ en inloop 
bij SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 17 
maart is er weer een open In-
loop van SeniorWeb in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, van 10-12 uur. Hier kunt u 
terecht met al uw vragen over 
uw smartphone of tablet. U 
kunt dan ook uw eigen appa-
raat meenemen. De Open In-
loop start met een presenta-
tie met de themalezing Slim 
op pad (met uw smartpho-
ne), waar u van Nellie Zwet-
sloot leert wandelingen en 
fi etsroutes te vinden en u leu-
ke apps (programma’s) leert 
installeren. Deze presentatie 
duurt ongeveer een half uur. 
De open inloop is gratis.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt 
u: 023- 5483828.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com





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

12 maart
  Vrolijke Nederlandse romanti-
sche komedie bij Film & Lunch. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Van 10.30-13.30. Entree: 
€ 13,50 incl. lunch. Reserveren 
verplicht, via www.wijheem-
stede.nl of op: tel.: 5483828.

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

  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.

  Lezing en lunch ‘Weet wat je 
eet’ op Plein1. Julianaplein 1, 
Heemstede. Om 12.30 u. Kos-
ten € 3,- voor de lunch.

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

  Workshop bloemschikken. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 13.30 
u. Kosten € 6,- per keer. Opge-
ven bij Lucia Hartman op 023 - 
8224909 of 06 - 17573339.

  Boekpresentatie én speurtocht 
in Bibliotheek Haarlem. Gast-
huisstraat 32, Haarlem, Van 
16-17 u. Gratis. Reserveer een 
kaartje voor jou én je kind via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

  The Living Museum in het Tref-
puntcafé. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Aanvang 20.30 u, 
inloop 20 u. Toegang gratis.

  Interview met Arnon Grun-
berg over Bezette gebieden. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aanvang 
16.30 u. Toegang vrij. Reserve-
ren gewenst, via 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl.

  Superhelden Kinderdisco bij 
Plexat. Herenweg 96, Heemste-
de. Van 19-21 u. Entree: 3 euro 
incl. snoep en 2 limo.

  RIpLive Tribute Concert. Pa-
tronaat, Zijlsingel 2,  Haarlem. 
Zaal open 20 u, aanvang 20.30 
u. Kaarten en informatie via 
www.patronaat.nl.

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.

  Repaircafé in Vogelenzang. 
Henk Lensenlaan 2a, Vogelen-
zang. Van 10-13 u. Voor vragen: 
repaircafevogelenzang@ya-
hoo.com of tel.: 06-53561413.

  Flamencokoor Calle Real in 

▲

Adventskerk. Leeuwerikenlaan 
7, Aerdenhout. Om 15.30 u. De 
toegang is vrij. Na afloop een 
open schaalcollecte.

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

  Dudok Quartet in Kunstfort 
Vijfhuizen. Fortwachter 1 in 
Vijfhuizen. Om 20.15 u, zaal 
open om 19.30 u. Kaarten à 
€ 23,- (incl. pauzeconsumptie) 
via www.CruquiusConcerten.
nl, of tel.: 023 – 5563700. 

  Margot Dijkgraaf interviewt 
Laurent Binet over Beschavin-
gen. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. Aan-
vang 11.30 u. Toegang vrij. Re-
serveren gewenst, via 023-
5282472 of info@boekhandel-
blokker.nl.

14 maart
  Alex Boogers over ‘De zo-
nen van Bruce Lee’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Aanvang 15 u. 
Toegang vrij. Reserveren ge-
wenst, via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

28 maart
  Voorjaarskinderkledingbeurs 
in de Jacobaschool. Lanck-
horstlaan 9 in Heemstede. Van 
11-12.30 u.

T/m 8 maart
  Dubbel Open Toernooi bij TV 
HBC. Ringvaartlaan 2, Heem-
stede. Meer informatie op 
www.tvhbc.nl.

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

  Rebellen en dwarsdenkers, 
vanaf 13:00 uur Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Gratis.

  Uitvoering van Brahms door 
Oratoriumkoor Bennebroek 
in Philharmonie. Lange Be-
gijnestraat 11, Haarlem. Om 
14.30 u. Prijs € 30,- (inclusief 
drankje en garderobe). Kaar-
ten via koorleden, via de web-
site (www.hetokb.nl) en aan de 
kassa Philharmonie, tel.: 023 - 
5121212.

  Arno Koek interviewt Annejet 
van der Zijl. Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Aanvang 15 u. Toegang 
€ 7,50. Reserveren gewenst, via 
023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl.

15 maart
  VoCantare in de Oude Kerk. 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Om 15 u. Gratis, na afloop is er 
een schaalcollecte.

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

  Gourmandmenu in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Aan 
tafel tussen 17.15- 18 u. Kosten 
€11,50. Reserveren tot uiterlijk 
10 u. op de dag zelf, op tel.: 023 
- 5483828.

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).

  Lezing ‘Slim op pad’ en inloop 
bij SeniorWeb. de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede, van 
10-12 uur. Gratis. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 023- 5483828.

31 maart
  Lezing over de euthanasie-
wens bij mensen met psy-
chisch lijden en/of dementie. 
Oosterkerk, Zomerkade 165, 
Haarlem. Om 20 u. Toegang: 
€ 5,- (s.v.p. contant). Meer infor-
matie via: info@inekesmit.nl.

4 maart
  Jan Offringa bij PKN Heemste-
de over verbondenheid met 
Israël. Pauwehof achter Oude 
Kerk Wilhelminaplein Heem-
stede, Aanvang 20 u.

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

  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, 
alleen film: € 7,-. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 023-5483828.

  Interview met H.M. van den 
Brink over Aurora schrijft. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aanvang 
20 u. Toegang € 5,-. Reserveren 
via 023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl.

  Houten slinger maken bij de 
Knutselclub (5 t/m 10 jr.) WIJ in 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 13.30-15 
u. Kosten: €5,- per keer, 5x kost 
€22,50. Graag per keer aanmel-
den via tel.: 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.

TENTOONSTELLINGEN
Vanaf februari

  Expositie Carlos Casas met een 
boodschap. De Heerlijkheid, 
Raadhuisstraat 62 te Heemste-
de.

13 maart t/m 17 mei
  Tentoonstelling Magic Mo-
ments in de Formule 1 in Zand-
voort. Zandvoorts Museum, 
Swaluëstraat1, Zandvoort. 
Meer info op www.zandvoorts-
museum.nl.

20 maart t/m 26 april
  Expositie 65 jaar Haarlem-
se Bloemenmeisjes. Muse-
um Haarlem, Groot Heiligland, 
Haarlem. Meer informatie op 
www.museumhaarlem.nl.

T/m 27 maart
  Tentoonstelling over Jood-
se schilder Felix Nussbaum. 
Kloostergangen van het stad-
huis, Grote Markt 2 in Haarlem. 
Gratis. Van maandag t/m vrij-
dag van 8 – 17u.

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

Lezing en lunch ‘Weet wat je eet’ op Plein 1
Heemstede - Vrijdag 6 maart 
kunt u deelnemen aan de eerste 
lezing ‘Weet wat je eet’ en lunch 
van Kennemerhart in Plein1 
(Plein Geel) op Julianaplein 1 in 
Heemstede.
Voor de eerste editie is de samen-
werking gezocht met De Drive 

van De Zorgspecialist. Karin van 
der Meij van De Drive is voedings-
deskundige en neemt u mee in 
de wondere wereld van ons eet-
gedrag.

Al tijdens de lunch zelf wordt u 
bewust gemaakt van wat ons 

werkelijk voedt en wat ons vult. 
Aansluitend leert u alles over de 
verschillende voedingsstoffen en 
hoe dit met simpele aanpassin-
gen in ons leven te integreren.

U bent welkom om 12.30 uur. 
Kosten zijn € 3,- voor de lunch.

50 portretten van zeventigers
Heemstede - Ze noemen het een 
kantelpunt in hun leven: zeventig 
worden. Gea Beukema en Char-
lotte Krop, beiden net de zeven-
tig gepasseerd, maakten een fo-
toboek met 50 portretten van ac-
tieve generatiegenoten. De op-
brengst gaat naar KiKa, Stich-
ting Kinderen Kankervrij, omdat 
ze kinderen met kanker gunnen 
ook zo’n leeftijd te bereiken. De 
presentatie van het boek ’50 van 
70’ en de overhandiging van een 
cheque van 1000 euro aan Rien 
Schimmel van KiKa was op zater-
dag 29 februari bij boekhandel 
Blokker.

Zelden zag Arno Koek zoveel be-
zette stoeltjes in zijn winkel: “Dat 
heb je met zeventigers, hoe vitaal 
ze ook zijn, ze willen wel allemaal 
zitten”. Het idee voor het boek 
kwam van Gea Beukema die zich 
met het bereiken van deze mijl-
paal realiseerde dat “ze eigenlijk 
al eindeloos leefde, maar met het 
besef dat het leven ook eindig is”. 
Ze vroeg zich af hoe het andere 
zeventigers vergaat. Of ze ook die 
momenten van reflectie hebben 
en hoe ze terugkijken op hun le-
ven. Waar zijn ze trots op of waar-
voor zijn ze dankbaar? En ook: 
wat brengt de toekomst?

Benieuwd naar de antwoorden 
bracht haar ertoe leeftijdgeno-
ten te interviewen en te fotogra-
feren. Het bleek meer werk dan ze 
dacht: “Na twee gesprekken heb 
ik de hulp ingeroepen van Char-
lotte Krop en zijn we samen dit 
project aangegaan.”

Het resultaat is een boek vol por-
tretten van mannen en vrouwen 
van rond de 70 jaar die vaak nog 
volop in het leven staan. Men-
sen met een verschillende achter-
grond en levensvisie: een domi-

nee en een orgelman, een ‘tuin-
vrouw’ en een acteur, een amb-
tenaar en een fotografe, een di-
rigent en een cabaretière, een 
vroedvrouw en een documentai-
remaakster, een transgender, een 
idealiste en een pragmaticus. De 
thema’s variëren, maar niet zon-
der de prangende vraag: wat zou 
je nou vroeger anders hebben 
gedaan als je toen wist wat je nu 
weet?

De ambitie was om 70 portretten 
te maken van zeventigers, maar 

volgens Charlotte Krop was dat te 
hoog gegrepen: “We zijn gestopt 
bij 50 portretten van inspireren-
de mensen, veelal uit Haarlem en 
omgeving.” “Is er ruimte voor een 
vervolg?”, vroeg Arno Koek. “Nou 
ja, misschien over tien jaar als we 
tachtig zijn, wie weet!”
 
Het boek ’50 van 70’ kost € 29,95 
en is onder meer te koop bij
Boekhandel Blokker. De op-
brengst gaat naar KiKa.

Mirjam Goossens

Rien Schimmel van KiKa, Charlotte Krop en Gea Beukema.

Adriaan Pauw thuis op het Raadhuis
Heemstede - Adriaan Pauw heeft 
sinds 2 maart zijn intrek geno-
men in het Raadhuis van Heem-
stede. Maandagmiddag 2 maart 
heeft wethouder Annelies van 
der Have het beeld van Adriaan 
Pauw, de vroegere eigenaar van 
de Heerlijkheid Heemstede en 
gemaakt door Hans Peters, ont-
huld. In het bijzijn van Adriaan 
Pauw en zijn vrouw Anna Van 
Ruytenbergh. Adriaan blijft het 
hele jaar in de hal van het Raad-
huis staan, om iedereen te wijzen 
op het Adriaan Pauwjaar.

Het Adriaan Pauwjaar 2020 is het 
resultaat van ‘het beste idee van 
Heemstede’, een initiatief van de 
gemeenteraad uit 2017/18. Uit de 
vele inzendingen is het idee van 
Marianne Wever bekroond. Zij 
kwam op het idee om in Heem-
stede het Adriaan Pauw-jaar te 
vieren, omdat het in 2020 vier-
honderd jaar geleden is dat Adri-
aan Pauw de Heerlijkheid Heem-
stede kocht en Heer van Heem-
stede, ‘de baas’,  werd. 
Er is nu, na 400 jaar nog steeds 
veel zichtbaar in Heemstede van 
wat Adriaan Pauw toen heeft ge-
daan. Stichter van de Oude Kerk, 
Voorwegschool, Blekersvaart en 
Zandvaart. Kijk maar eens op de 
website www.2020adriaanpauw.
nl, kijk waarom dit initiatief geno-
men is met nu een Stichting Adri-
aan Pauw, waarvan de bestuurs-
leden aanwezig waren bij de ont-
hulling.

Het twee meter hoge beeld is 
gemaakt door interieurarchitect 

Hans Peters uit Bennebroek. Hij 
nam hobbymatig lessen bij Karo-
la Veldkamp en werkt graag met 
acryl.

Bij de kerstmarkt in Heemstede 
exposeerde hij in de stand van 
de Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek met een beeld 
in klein formaat dat hij nu ver-
groot heeft op een zware sokkel. 
Acryl lijkt wat op piepschuim, het 
is echter veel vaster. Licht in ge-
wicht en gemakkelijk te bewer-
ken. Met warmte, een soort sol-
deerijzer, kan hij modeleren, de 
kleur van steen mengt hij met 
verf in de acryl en door het schu-
ren ontstaat mede de structuur 
van steen. De kop weegt niks, de 
sokkel is echt stevig, verzwaard 
met beton. Een creatie van strak-
ke, geometrische vormen.

Als lid van de Lions Heemste-
de Bennebroek maakte Hans dit 
beeld zoals de Serviceclub Li-
ons dienstbaar is aan de samen-
leving door activiteiten als bo-
men snoeien op zorgboerderij 
Zebra en landelijk met de onder-
steuning van SOS Kinderdorpen. 
Met een kunstzinnige wedstrijd: 
“Maak een kunst werk met als the-
ma Adriaan Pauw. Dat mag een 
schilderij, een tekening, een bor-
duurwerk of een sculptuur zijn” 
benadrukken zij hun verbonden-
heid met Heemstede. Voor deel-
name kunt u kijken op website 
www.adriaanpauwbylions.nl.

Er zijn al veel verenigingen en 
clubs creatief bezig met Adriaan. 
Veel succes.

Ton van den Brink

Hans Peters, wethouder Annelies van der Have, beeld Adriaan Pauw, 
Adriaan Pauw 2020 en Anna van Ruytenbergh.

Houten 
slinger 

maken bij de 
Knutselclub

Heemstede - Op woensdag 
11 maart gaan de kinderen bij 
de Knutselclub (5 t/m 10 jaar) 
een houten slinger maken. 
Zo’n vrolijke houten slinger wil 
je wel overal ophangen. Dat 
kan in je kamer of in de tuin? 
Of je geeft ‘m cadeau. De Knut-
selclub is van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten: €5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost € 22,50. 
Graag de kinderen per keer 
aanmelden via tel.: 5483828.
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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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Gemeente Heemstede ondertekent 
overeenkomst met Meld Misdaad 
Anoniem
Op 27 februari ondertekenden burgemeester 
Astrid Nienhuis en Karin Krijnen van 
NLConfidential een overeenkomst, zodat ook 
de gemeente Heemstede anonieme meldingen 
ontvangt van Meld Misdaad Anoniem. 
Burgemeester Astrid Nienhuis: “Ondernemers 
en inwoners zien of horen soms criminele 

zaken en vinden dat deze moeten stoppen. Zij 
durven dit niet altijd te melden uit angst op 
wraak of omdat het om een bekende gaat. Het 
is belangrijk dat mensen weten dat ze misdaad 
anoniem kunnen melden en dat de gemeente 
deze melding nu ook ontvangt.” Lees meer in 
het nieuwsbericht op www.heemstede.nl

Word jij Cyberagent?
Om de strijd aan te gaan met 
cybercriminaliteit is de gemeente 
Heemstede op zoek naar Junior Cyber 
Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
die door het spelen van HackShield leren 
hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen 
tegen online gevaren. 

HackShield Future Cyber Heroes maakt 
kinderen via een game bewust van online 
veiligheid. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud 
worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, 
maar ook hun omgeving beschermen tegen 

online gevaar. Via een basistraining leren 
ze hoe ze bedreigingen als phishing, spam, 
cyberpesten en hacks kunnen herkennen en 
voorkomen. Als de jonge spelers deze training 
hebben gevolgd, mogen ze zichzelf Cyber 
Agent noemen. 

Noord-Holland strijdt tegen 
cybercrime
Om een cyberveilige generatie te creëren, 
gaan de gemeenten Haarlem, Heerhugowaard, 
Koggenland, Den Helder, Heemstede, 
Langedijk en Alkmaar als eerste regio’s in 
Nederland met project HackShield aan de slag. 
De gemeenten roepen inwoners tussen 8 en 
12 jaar op om HackShield te spelen. De beste 
spelers worden uitgeroepen tot Cyber Agent 
van de gemeente. Na een officiële huldiging 
door de burgemeester helpen zij hun 
gemeente zo veilig mogelijk te houden online. 
Kinderen kunnen HackShield online spelen op 
www.joinhackshield.nl of de game in de 
App store downloaden.

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

Raadsgesprek over 
afvalinzameling op 
10 maart
In vervolg op de expertavond 
over afval scheiden bespreekt de 
gemeenteraad dit onderwerp op 
dinsdag 10 maart (start vergadering: 
20.00 uur). Uiteraard bent u van 
harte welkom bij dit gesprek als 
inspreker of als toehoorder. U kunt 
de raadsbijeenkomst ook live volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Zie ook de agenda’s van de 
vergaderingen verderop in 
deze uitgave.

Doe mee aan Klimaatworkshops in 
Heemstede
Op dinsdag 24 maart of donderdag 26 
maart start een reeks van 6 workshops bij 
de klimaatcoaches thuis in Heemstede. Je 
maakt deel uit van een groep enthousiaste 
mensen die elkaar helpen en inspireren. In zes 
workshops van 2 uur verken je samen wat je 
kunt doen om je leven klimaatvriendelijker in 
te richten op een manier die past bij je eigen 
situatie en doelen. 
Je leert hoe je een klimaatgesprek voert met 
je gezin, je vrienden, bij de sportvereniging 
of op je werk. Iedereen kan meedoen en 

voorkennis is niet nodig, maar wel de wens om 
klimaatvriendelijker te leven. Hoe ver je daarin 
wil gaan bepaal je zelf. 

Meedoen? 
Wil jij deelnemen aan deze reeks 
KlimaatGesprekken die in Heemstede vanaf 
dinsdag 24 of donderdag 26 maart gaan 
starten? Meld je dan aan via  
www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden. 
De deelnamekosten bedragen 45 euro voor 
6 avonden, inclusief workshopmaterialen.

Gefaseerde afscha�ng 
hondenbelasting
Alle hondenbezitters in Heemstede hebben 
een brief ontvangen over de aanslag 
hondenbelasting. Daarin staat dat zij dit jaar 
minder hondenbelasting betalen. Net als 
veel andere gemeenten wil de gemeente 
Heemstede hondenbelasting afschaffen. 
De afschaffing kan niet in één keer omdat er in 
de begroting van de gemeente rekening mee 
is gehouden. In 2021 krijgt de hondenbezitter 
nog een aanslag hondenbelasting. 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de 
afschaffing, betalen hondenbezitters in 2022 
geen hondenbelasting meer. 



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 (griffi  erecht). 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’.

Wij Maken Heemstede: initiatieven 
voor en door Heemstedenaren
Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente: samen maken 
wij Heemstede. Waar ontmoeten wij elkaar, hoe kunnen we 
duurzamer leven en hoe delen we goede ideeën met elkaar?
Op de www.wijmakenheemstede leest u wat er allemaal speelt in 
onze mooie gemeente. Heeft u zelf ook een goed idee voor uw 
buurt? Of wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Vergaderingen 
raadscommissies 
maart
Op 10 maart discussieert de gemeenteraad 
over de manier van afvalscheiding 
in Heemstede. Daarnaast houden de 
raadscommissies Middelen en Ruimte 
vergaderingen op respectievelijk 11 en 12 
maart 2020. Al deze openbare vergaderingen 
zijn om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn. De vergadering van de 
commissie Samenleving vervalt in maart!

Agenda raadsdiscussie 10 maart
• Afvalscheiding Heemstede

Agenda raadscommissie Middelen 
11 maart
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Verantwoording 2019 en Werkplan en 

globale Begroting 2021 Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) (B-stuk)

• Bedrijfsplan en begroting 2020 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk) op verzoek van D66

• Ambtelijke samenwerking – verkenning
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
12 maart
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Renovatie openbare ruimte rondom 

complex Spaarneborgh (A-stuk)
• Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord, 

voorlopige vaststelling plan (B-stuk)
• Boerderij Herenboeren, Cruquiusweg 45A 

en omgeving (B-stuk)
• Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken 

2019 (B-stuk)
• Oordeel GS Noord-Holland IBT toezicht en 

handhaving omgevingsrecht 2019 (C-stuk), 
op verzoek van D66

• Omgevingswet
• Overzicht bouwprojecten
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Verwijdering � etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
• Binnenweg, ter hoogte van 9: een groene 

damesfi ets, merk Gazelle, een oranje 
herenfi ets, merk Raleigh

• Binnenweg, ter hoogte van 77: een zwarte 
damesfi ets, merkloos, een grijze damesfi ets, 
merk Merdina

• Binnenweg, ter hoogte van 93: een zwarte 
damesfi ets, merk Cumberland

• Binnenweg, ter hoogte van 125: een zwarte 
herenfi ets, merk Batavus

• Binnenweg, ter hoogte van 161: een blauwe 
damesfi ets, merk Kopra

• Binnenweg, ter hoogte van 18: een blauwe 
herenfi ets, merk Batavus

• Binnenweg, ter hoogte van 108: een grijze 
damesfi ets, merk Gazelle

• Binnenweg, ter hoogte van 110: een witte 
damesfi ets, merkloos

• Binnenweg, ter hoogte van 138: een zwarte 

damesfi ets, merkloos, een cremekleurige 
damesfi ets, merk Union

• Koediefslaan, ter hoogte van 21: een zwarte 
damesfi ets, merk Batavus, een blauwe/grijze 
damesfi ets, merk Raleigh

• Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene 
damesfi ets, merk Batavus

• Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 11: een 
oranje herenfi ets, merkloos

• Nijverheidsweg, ter hoogte van 21: een 
grijze damesfi ets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfi ets, merk Vicenza

• Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: een 
groene damesfi ets, merk Batavus

• Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: 
een blauwe herenfi ets, merk Romein, 
een blauw/grijze herenfi ets, merk On the 
Road, een rode herenfi ets, merk Gazelle, 
een zwarte herenfi ets, merk Rambler, een 
groene herenfi ets, merk Gazelle

• Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: een 
paarse damesfi ets, merkloos, een zwarte 
damesfi ets, merk Union

• Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 30: een 
zwarte herenfi ets, merk Cult

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 18 maart 2020 de gelegenheid hun fi ets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fi ets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Amstellaan 8, de garage verhogen en bij het 

woonhuis betrekken, plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, plaatsen vlaggenmast 
en constructieve doorbraken, wabonummer 
552069, ontvangen 18 februari 2020

• Brederolaan 25, een constructieve 
muurdoorbraak op de begane grond, 
wabonummer 551715, ontvangen 20 
februari 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 548667, 
ontvangen 16 februari 2020

• Herenweg 115, het plaatsen van een frame 

voor tijdelijke reclame (02-03-20202 tot 01-
05-2020) voor de verhuur van leegstaande 
units, wabonummer 551790, ontvangen 20 
februari 2020

• Lorentzlaan 32, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 548926, ontvangen 17 
februari 2020

• Sportparklaan 12, het plaatsen van een 
loods voor de reddingsbrigade, wijziging op 
de verleende vergunning met zaaknummer 
516354, wabonummer 551042, ontvangen 
19 februari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Nijverheidsweg 14, het vergroten van de 

bedrijfsruimte, wabonummer 523948, 
verzonden 27 februari 2020

• Sportparklaan 12, het plaatsen van 
een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, verzonden 25 
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’.

Heemstede

Scan de QR-code
en ga direct naar
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Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?
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www.heemstede.nl/werkaandeweg




