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KEURSLAGERKOOPJE

Varkensoesters

4 stuks

6,95

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

Chinees Restaurant

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

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

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

Provinciale verkiezingen,
waar gaat het over?
Heemstede - Woensdag 20
maart mag u weer gaan stemmen. Niet alleen kunt u de leden
van het provinciaal bestuur kiezen, gelijktijdig mag er een stem
worden uitgebracht voor het
Waterschap.

Het vreemde doet zich voor dat
inwoners vaak meer weten over
het Waterschap dan over de Provinciale Staten. Het Waterschap
regelt de waterhuishouding,
voert water af of laat het juist
instromen. Het zuivert het water van het riool. Op zich is dat
een lastige zaak omdat er steeds
meer verschillende medicijnen in
het afvalwater zitten. Ook drugs
en chemicaliën maken het zuiveren tot een ingewikkeld proces.
Het bewaken en onderhouden
van onze dijken heeft hoge prioriteit. Voor hun werk stuurt het
Waterschap jaarlijks de rekening
naar burgers en bedrijven. Hoe
anders is de kennis over de provincie. De doorsnee burger heeft
geen idee wat de provincie doet.
Soms lees je iets in de pers. Dan
gaat het over wegen, openbaar
vervoer of ruimtelijke ordening.
Provinciale wegen, dat is duidelijk, maar ruimtelijke ordening ligt

meer bij de gemeenten. Als de
provincie iets niet bevalt, gaat ze
zich er mee bemoeien. De leden
keuren jaarlijks de begroting van
gemeenten goed of af en stellen
een gemeente, in het uiterste geval, onder curatele. Ze bemoeien
zich met de landbouw, inrichting
van het landelijk gebied, toerisme
en recreatie. Vanuit het provinciehuis houden ze toezicht op milieuzaken, vrachtverkeer, spoorlijnen en structuurplannen. Zelden komt dit breed in de publiciteit. Apart is dat de provincie
ook toezicht houdt op de waterschappen. De invloed is voor de
gewone burger nauwelijks merkbaar, zo lopen veel zaken via de
gemeente die wel rekening moet
houden met provinciale richtlijnen en wensen.

depot

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

wel de Eerste- als de Tweede Kamer een meerderheid. Dat gaat
veranderen. Zoals het er nu voorstaat, (peiling Maurice de Hond
van 10/3), kan de coalitie rekenen op en fors verlies. Ten opzichte van de Kamerverkiezingen van
2017 staan VVD, CDA, en D66 ieder op -10. Ook de PVV en SP leveren in. Grote winner lijkt Forum
voor Democratie te worden met
een plus van 17. De PvdA, GroenLinks, PvdD, Denk, CU en 50+
staan op een bescheiden winst.
Nu al staat vast dat het gaat kraken in zowel de provincie als in de
Eerste Kamer.
Vanuit Heemstede hebben zich
kandidaten gemeld. Marieke Waterlander (CDA) gokt op een plek
bij het Waterschap evenals Harry Van Son (D66) en Bob van Nunen (AWP). Voormalig wethouder Christa Kuiper (CDA) staat
voor de provincie op een verkiesbare tweede plaats op de lijst.
Arianne de Wit (CDA), Carmen
van der Hoff (D66) en Sander
Faassen (50+) staan lager op de
lijst en kunnen alleen met voorkeursstemmen worden gekozen.

Waar het bij deze verkiezingen
vooral om draait is dat de Eerste
Kamer gekozen wordt door leden van de twaalf Provinciale Staten. Deze zogenaamde getrapte
verkiezing is op 11 juni. De Eerste Kamer toetst wetten en kan
het een regering knap lastig maken om bepaalde wetgeving aangenomen te krijgen. Momenteel
hebben de coalitiepartijen in zo- Eric van Westerloo

Doeners welkom bij Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Zaterdag 16 maart
van 13.00 tot 16.00 uur is er bij
Kom In Mijn Tuin tijdens ‘NL-Doet’
van alles te doen.
NL Doet van het Oranjefonds is
de jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag in Nederland en er
doen nationaal 375.000 mensen aan mee. Ook bij Kom in mijn
tuin worden de handen weer uit
de mouwen gestoken; het plafond in het Tuinhuis wordt geïsoleerd, de ramen van de kas moeten schoongemaakt en de tuinen moeten onkruidvrij gemaakt
worden.
Diverse mensen hebben zich al
aangemeld om een klus te doen,
maar bij KIMT zijn extra handen
altijd welkom! Wil je meehelpen?
Na afloop zijn er zelfgemaakte
ingang Groenendaalse Bos, tehapjes voor de aanwezigen.
Adres: Herenweg 18 Heemstede, genover het Manpad.

STOMERIJ EN WASSERIJ

Carlos aan het werk.

Werk van Carlos Casas in
‘Typisch Heemsteedse’ winkels
Heemstede - De expositie met
nieuwe, surrealistische vissen van
de Cubaans/Heemsteedse kunstenaar Carlos Casas bij Oleron Specialist vis - en visgerechten op
de Zandvoortselaan 167 wordt
verlengd.

kunt u eveneens bekijken tijdens
winkelopeningstijden, maandag
t/m zaterdag van 9.00 tot 17.30
uur. Elke drie maanden worden
de tentoongestelde werken ververst. Nu: prachtige abstracten
met veel kleur.

De schilderijen met vissen in een
kleurrijke hoofdrol zijn dagelijks met uitzondering van zondag - te
bewonderen bij de viszaak. Die is
geopend maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 18.00 uur.

Overigens had het weinig gescheeld of Carlos Casas was ook
een van de geportretteerden in
de TV-reeks ‘Typisch Heemstede’.
De productiemensen van het
programma vonden de Cubaanse
schilder niet passen in de forOok bij Tummers patisserie aan mule. Daar waar het luchtige
de Binnenweg 133 is werk van TV-programma weer vervliegt,
de van oorsprong Cubaanse kun- blijven de werken van Casas nog
stenaar te zien. Deze expositie een tijd te zien.

Foto: Monique Rusman

Meer info op:
www.kominmijntuin.com.

Oudste huisjes van Heemstede tegen de vlakte?
Heemstede - Het interessante ‘duo’ op de foto, twee van de
oudste huizen in Heemstede,
daterend uit de 17e eeuw, kan
niet voor de sloopkogel worden behoed. Althans… de voorgevel van beide panden wordt
weer opgebouwd, maar de rest
wordt weggehaald. Dit is noodzaak omdat de huizen door slecht

of geen onderhoud tot bouwval
zijn bestempeld. De twee oude
pandjes aan de Glipperweg, respectievelijk nummers 70 en 72,
zijn echte blikvangers. Ooit waren hier een bakkerijtje en woonhuis van de bakker gevestigd. De
huizen stonden vanaf 1975 op de
lijst met Rijksmonumenten maar
door de deplorabele staat is dat

de Heemsteder

Heerlijk in de buitenlucht je geld verdienen?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
TERS
Binnenkort vrij, de wijken: - Havenstraat e.o. - Dreef e.o.

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

predicaat niet langer van toepassing. De Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek is bekend met de afbraak en het plan
hierachter nieuw te bouwen. Ze
houdt de voortgang in de gaten.
Enkele jaren geleden kwam in de
serie ‘Onbekend Heemstede – Bedreigde monumenten’, van de
HVHB al naar voren dat de vereniging zich zorgen maakt om de
slechte staat van de monumenten. Gedacht wordt dat het stenen huisje al in 1632 is gebouwd;

het witgepleisterde huis dateert
waarschijnlijk van na 1650. Eind
19e eeuw werden de huizen voor
bewoning en veel later voor opslag gebruikt. In 1965 (al!) is het
stenen huis onbewoonbaar verklaard.
Ooit vormde dit deel van Heemstede, buurtschap de Glip, een
vroege kern van Bennebroek.
Later maakte het deel uit van de
heerlijkheid Heemstede. In 1653
werd Bennebroek een zelfstandige heerlijkheid.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de winter
Heemstede – Steeds meer ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. Voorzichtig zijn krokussen en narcissen al de grond uitgepiept. Ook de bomen lopen uit. De decoratieve katjes van
deze hazelaar zijn een lust voor het oog. En voor de camera.
Overigens zijn bij zowel mens als dier de hazelnoten van deze
heester/boom in trek.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (40)

Zoals eerder verteld is het blok
huizen nummers 65 tm 81 in
1919/1920 gebouwd. Voor deze week gaan we het over nummer 75 hebben. Na de bouw
was het vooral een woning,
boven en beneden. In 1931
is er een ombouw van woonhuis naar winkel en op 18 december 1931 werd ‘Baby Wolhuis’ van Anna Kenter geopend.
Later verhuisde ze naar nr.85. In
september 1934 werd ‘Het Mode-Patronenhuis’ van Mej. C.
Vermeulen op nr. 75 geopend.
Ook in 1937 is het een wolwinkel, maar ook ‘tricotages’ en ‘Lingeries’ werden er verkocht onder de naam de winkelnaam
‘Lintri’. In 1942 wordt op nr. 75
geadverteerd met ‘Kleermakerij Spierings’. In 1947 onder de
noemer ‘Fashion Shop Spierings’. Op 4 oktober 1949 ’s middags om drie uur opent John
Moseman zijn herenmodezaak
aan de Zandvoortselaan 75. Een
week later bedankt dhr. Moseman via het HD zijn erkentelijkheid voor de overweldigende
belangstelling tijdens de opening van zijn zaak.
In het Haarlems Dagblad van
16 april 1955 lezen we in een
advertentie over de opening
van Maison ‘Elizabeth’ voor de
‘verzorging en verfraaiing van
uw uiterlijk’ door Elizabeth Arden. Wie heeft er geen ‘Firmolift Beauty Story’ gehad? In latere jaren werd dat ‘Parfumerie Elizabeth’. In het stratenboek
van 1 januari 1971 vinden we
de schoonheidszaak nog steeds
op nr. 75. Volgens bouwtekeningen in 1979 liet dhr. Veening
een interne verbouwing verzorgen van zijn bistro in 1979.

Restaurant ‘Azzurro‘ zit al sinds
1990 op Zandvoortselaan 75,
daarvoor was het Restaurant
‘Chez Fernandez’, dat in 1986
o.a. een verbouwing liet doen.
De toenfoto komt uit een verbouwingsaanvraag van 2005.
De nufoto van Harry Opheikens
is van 9 maart 2019.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben dan
kunt u terecht via:

webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op zoek
naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Bijdrage: Harry Opheikens

Hervormd PKN
Bennebroek
Binnenweg 67
Bennebroek

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Zondag 17 maart: 10u.
‘JOOST’ viering met
ds. Arie Molendijk.
Jeugdviering.

Zondag 17 maart om 10.00 uur
3e Lijdenszondag
Ds. M. van Duijn.

www.pkntrefpunt.nl

www.hervormdpknbennebroek.nl

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

PKN Heemstede

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 17 maart, 10u.,
voorganger Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

Achterweg 19A
Heemstede

Zondag 17 maart
Tweede zondag Veertigdagentijd
Oude Kerk, 10u.
ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. de
cantorij. Créche en Kinderking.
www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Petrakerk

Donderdag 14 maart, 9u. Eucharistieviering. Past. R. Verhaegh.

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede

Zondag 17 maart, 10u. Woorden Communieviering m.m.v.
In Between. Past. A. Dekker.

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

www.parochiesklaverblad.nl

barokensemble Florilegium Musicum dat volledig op oude instrumenten speelt. De uitvoering
vindt eenmalig plaats op Palmzondag 14 april in de Doopsgezinde kerk Haarlem.
Een voorproefje van dit bijzonde-

re concert is op zondag 17 maart
te horen in de Kleine Vermaning
(Postlaan 16 te Heemstede). Kamerkoor Kwarts werkt mee aan
de kerkdienst en zal gedeelten uit
de Johannes Passion laten horen,
aanvang 10.30 uur.

Onze hondencrèche
Bij Dierentehuis Kennemerland
kun je ook voor dagopvang
van je hond terecht. Je kunt de
hond dan vanaf acht uur ’s ochtends brengen en tot vijf uur
ophalen. Een feestje voor veel
honden die het leuk vinden
om lekker met andere honden
te ravotten. Honden die minder sociaal zijn kunnen natuurlijk alleen op een veld staan.
De dieren worden verdeeld
over de dag twee keer gedurende drie kwartier op een van
onze losloopvelden gezet. Zo
is je hond niet de hele dag alleen als je een drukke baan
hebt maar het kan ook een uitkomst zijn bij bijvoorbeeld een
verhuizing. Of misschien als
je voor een korte periode wat
minder tijd voor je hond hebt
of als het even lastig is om je
huisdier uit te laten.
Sommige honden zijn inmiddels kind aan huis bij ons en

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

Kamerkoor Kwarts zingt Johannes
Passion in de Kleine Vermaning
Heemstede - Op de Goede Vrijdag van 1724 voerde Bach voor
het eerst de Johannes Passion
uit in de Nicolai Kirche in Leipzig.
Hij deed dit met wat hem ter beschikking stond, een kleine maar
kleurrijke instrumentale bezetting en een groep zangers van
bescheiden omvang. Hoe dat
toen klonk laat Vocaal Ensemble
Kwarts horen, bijna 300 jaar na
die eerste keer. Niet minder monumentaal en meeslepend dan
de vaak grote uitvoeringen van
tegenwoordig maar wel zo doorzichtig dat je elk detail kunt horen. Een zuchtende altviool. Een
schrijnend duet van tenoren en
bassen. De laagste snaar van de
luit. Een haan die kraait. De begeleiding wordt verzorgd door het

COLOFON

komen meerdere dagen per
week. Andere dieren komen
een keer in de zoveel tijd zodat
het baasje overdag de handen
vrij heeft.
Uiteraard houden de verzorgers scherp in de gaten of alles
goed gaat met je huisgenoot.
Mocht een hond zich om wat
voor een reden dan ook niet
thuis voelen in onze opvang
dan nemen we direct contact
op. Gelukkig passen de meeste honden zich probleemloos
aan aan het dagritme in onze opvang en kun je met een
gerust hart jouw hond bij ons
laten verblijven. In overleg
kunnen we eventueel ook medicatie toedienen aan je hond.
Voor meer informatie over de
mogelijkheden kun je bellen
met Dierentehuis Kennemerland. Het is noodzakelijk om de
dagopvang voor je hond vooraf
te reserveren.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

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

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 17 maart
geen dienst Heemstede.
Gezam. dienst bij LWG,
Haarlem, Paul Krugerkade 6.
Seminar: Hoe houden we het
vuur brandend?
www.rafael-nehemia.nl

Zinvol leven thema in Joostviering

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot
en met zaterdag 11.00-16.00
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar.

Regio - Zondag 17 maart is er een
Joost-viering in het Trefpunt Bennebroek. Speciale aandacht daarin voor ‘zinvol leven’.
De Canadese journalist Emily
Smith deed onderzoek en zocht
mensen op om te luisteren naar
hun ervaringen. Ze schreef het
boek ‘De kracht van betekenis’. Ze
komt tot vier pijlers voor een zinvol leven: erbij horen, een doel

Kinderdisco
Heemstede - Vrijdag 15 maart
vindt weer een kinderdisco plaats
bij Plexat in de Luifel, Herenweg
96.
Er zijn supercoole neonlichten en

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Geboorte
04-03-2019
hebben, verhalen vertellen en
transcendentie. Welk aspect of
Philip Willem Bouma
pijler, zoals E. Smith het noemt,
spreekt het meeste aan? Komt er
een verhaal of ervaring naar boven? Voorganger de dienst is ds.
Arie Molendijk uit Heemstede. Allen hartelijk welkom: Akonietenplein 1 – Bennebroek.
Aanvang: 10.00 uur. Er is ook een Heemstede - Op woensdagmiddag 20 maart ontvangen de Vrouprogramma voor de jeugd.
wen van nu in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, Mart Vesnatuurlijk mag je ook verkleed ter van tuincentrum Global Garkomen in neonkleuren! Een DJ den. Hij geeft tips voor planten
zorgt met zijn muziek dat alle kin- op balkon en terras en neemt ook
deren lekker kunnen dansen en planten voor de verkoop mee.
springen.
Aanvang is 14.00 uur, niet-leden
De kinderdisco duurt van 19.00 zijn welkom maar betalen €2,50
tot 21.00 uur en kost 3 euro toe- entree. Inlichtingen: 023-5280340
gang.
en https://vrouwenvannu.nl.

Vrouwen van Nu
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Vijftig jaar gymmen bij HBC Gym

Carla Lagas steeds in conditie
Heemstede - Ze heeft twee kinderen, Carina en Menno Op 12
maart 1969 besloot Carla wat
aan sport te gaan doen. Lekker
een keertje in de week. Tot Menno zich in 1975 meldde bij Jos
Holdorp en met extra trainingen
tweemaal op de Nederlandse
kampioenschappen turnen voor
ploegen kwam. Carla en haar
man Ton gingen helpen bij de
vereniging. Rijden naar wedstrijden, jureren, Sinterklaasfeestjes
organiseren en kerst vieren toen
dat allemaal nog heel gewoon
was. Inmiddels sportte zij bij Anneke Levee en deed mee met de
activiteiten als een volleybaltoernooi en bowling. In 1989 ruilde zij
de damesles in voor conditietraining bij Jos.
Twintig jaar lang en verzuimen
was er niet bij. Al stormde het code rood, Carla kwam uit Zandvoort naar de conditietraining.
In 2008 kwam zij op de dinsdagochtendlessen en nog steeds.
Als eerste altijd binnen en begint dan direct met het plaatsen
van de schermen, de matten en
de steps. Het opblazen van de
gymnastiekballen, tot 12 februari. Terug naar huis van de conditietraining werd zij, komend van

Vlnr Jos Holdorp, Carla Lagas, Peter Graier en Sjaak Struijf.
de Valkenburgerlaan op de kruising Camplaan op het Raadhuisplein, over het hoofd gezien door
een automobilist, komend van de
van Merlenlaan, aangereden. Via
de motorkap, over de auto kwam
zij op de grond. Een hoofdwond
en een been in de vernieling. In
het ziekenhuis bleek er niets gebroken, van de fiets was weinig
over. Goeie conditie he! Wel weken uitgeteld.
Maar ze kan weer lachen als de

wethouder Sjaak Struijf zegt dat
hij het speldje van de KNGU, Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, mag geven maar niet
opspelden. Een leuke speech van
de wethouder doet veel en de vele felicitaties van het bestuur van
de HBC Gym neemt ze met de
bloemen graag in ontvangst. Uitgerekend op de 12de maart 2019,
vijftig jaar verder.
Ton van den Brink

Kringloopcentrum Snuffelmug!
te spullen. Snuffelmug ontvangt
gebruikte goederen van heel veel
particulieren, maar ook van bedrijven en instellingen. Zij hebben artikelen die zij niet meer gebruiken en stellen het graag beschikbaar aan anderen. Voor heel
grote spullen en partijen hebben
ze als service een eigen ophaaldienst.

den om nuttig werk te verrichten
in een plezierige sfeer met collega’s.

De hele wereld over
Goederen en spullen opnieuw laten gebruiken. Dat is het doel van
Een van hen is kunstenaar
onze Snuffelmug kringloopcenAnouschka. Ze maakt ‘Art Troutra. Hoe meer hergebruik, hoe beveau’, kunst van dingen die ooit
ter voor de wereld. Minder nieuw
ergens anders voor bedoeld waproduceren en minder de wereld
ren. Ze wordt gevolgd bij haar Het nieuwe kringloopwaren- over transporteren. Wie kan daar
zoektocht naar gebruikte spullen huis van Heemstede is sinds kort nu op tegen zijn?
in het nieuwe kringloopwaren- open. De verschillende afdelin- Snuffelmug vervult een kringhuis Snuffelmug aan de Cruqui- gen zijn goed gevuld. Het team loopfunctie in de hele regio en
usweg in Heemstede.
van medewerkers en vrijwilligers biedt heel schappelijke prijzen,
Nu is natuurlijk elke inwoner van is up to date. De kinderziekten vaak een fractie van de nieuwHeemstede welkom, maar het is zijn er nu uit. De voorbereidin- prijs.
een mooi voorbeeld van herge- gen voor de officiële opening zijn
bruik van goederen, zelfs voor gestart. Deze opening is gepland Kringloopwinkel Haarlem, Sukunst.
voor woensdag 10 april.
rinameweg 9-b, Haarlem, 0235434344 en Kringloopwinkel
Hergebruik
In de Snuffelmug kringloopcen- Heemstede, Cruquiusweg 37-a,
Het grote bedrijfspand waar voor- tra werken enkele tientallen men- Heemstede, 023-5434354.
heen The Vintage Store zat (ver- sen die niet zo gemakkelijk een Ophaaldienst: 023-5434343
huisd naar Cruquius), is nu ge- betaalde baan zouden vinden. of info@snuffelmug.nl,
vuld met een schat aan gebruik- Het wordt de mogelijkheid gebo- www.snuffelmug.nl.

Eenmalige prijs voor vrouwenboegbeeld
Heemstede - In 2019 is het 100
jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Om het
belang hiervan te onderstrepen
en te vieren komt er dit jaar een
eenmalige prijs voor een vrouw
uit Heemstede die zich maatschappelijk verdienstelijk heeft
gemaakt voor de emancipatie
en voor de verbetering van de
positie van vrouwen in Heemstede.
Burgemeester
Astrid
Nienhuis maakte de lancering
van deze prijs bekend tijdens
de viering van Internationale Vrouwendag (8 maart) in het
raadhuis, georganiseerd door WIJ
Heemstede en de gemeente.
Prijs vernoemd naar
Annie Klots
De prijs is (naar een suggestie van
de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek) vernoemd
naar Annie Klots, een vroeg voorbeeld van emancipatie in Heemstede. Zij werkte vanaf 1912 als
onderwijzeres aan de Voorwegschool en bleef, tegen de gewoonte van die tijd in, werken
toen ze in 1917 trouwde met Jan
Bouwman.
Ook op andere vlakken kwam
ze op voor haar rechten; kort na
haar vaste aanstelling vroeg ze
om meer loon (overigens zonder succes). Zij was zo geliefd bij
haar leerlingen dat die, toen ze
in 1928 op 35-jarige leeftijd in de
crisisjaren aan haar einde kwam,

Foto schommel
en jeu de boulesbaan
Heemstede - “Al gelijk kreeg ik reacties op de oude foto”,
vertelt mevrouw Voorderhaak. Zij stuurde een foto in van
jongeren die op een grote schommel zitten, de krant plaatste
die vorige week op de voorpagina. “Zo hoorde ik dat het juiste jaartal 1942 is en dat het een klas van de Aloysiusschool
was. Onder meer moeten Jan de Groot en Ko Boot hierop
staan”, aldus de inzendster van de foto. Wie meer weet kan
mevrouw Voorderhaak mailen: n.voorderhaak@quicknet.nl.

Typisch Heemstede?
Heemstede - Het televisieprogramma ‘Typisch Heemstede’ is
deze weken in Heemstede veelbesproken. Enkele bekende
Heemsteedse inwoners zijn in
hun dagelijkse leven gevolgd.

REACTIES VAN LEZERS

Iets anders is een wens voor een jeu de boulesbaan. Mevrouw De Beuze uit Bennebroek belde de redactie daarover. “Waarom is er in heel Heemstede geen jeu de boulesbaan? Ik zou er graag naartoe gaan”, aldus de liefhebster van
deze sociale bezigheid. “Ik rijd dan wel op een scootmobiel
maar vanuit Bennebroek is dat heus goed te doen. Kunt u
(de Heemsteder) daar niet eens achteraan?” Zij woont in Huis
te Bennebroek (Telefoon: 023-5847726).

COLUMNITEITEN

Huis-aan-huisheks
Onlangs bleek uit NIPO-onderzoek dat gratis huis-aan-huisbladen in Nederland zeer goed gelezen en gewaardeerd worden. Terwijl ik in mijn kopje espresso roerde, borrelde spontaan een idee op. Misschien hier in Diano Marina een sterk informatief huis-aan-huisblad opzetten à la de Heemsteder? Een
eventuele naam had ik ook al verzonnen: ‘La Dianopressa’ of
‘La Dianozetta’.
Dat bleek een nogal naïeve gedachte. Mijn dagdromerij werd
bruut verstoord door een vrouw, die plots haar entree in de koffiebar maakte, verre van rustig en subtiel. Met een spraakwaterval van hier tot ginder, die iedereen kletsnat uit de koffiebar
deed drijven. Want kletsen, dat kon ze. Ze eiste je volledig op als
luisteraar. Het bekkie had dan ook sinds haar binnenkomst geen
enkele seconde stilgestaan. Een soort horrortalkshow op tv, die
je wilt afzetten met de afstandsbediening, maar die weigert omdat de batterijen leeg zijn. Wat kon die ouwehoeren zeg. Ze wist
van alles en iedereen, wie vreemd was gegaan, wie gescheiden
was, wie ziek was, hoeveel die verdiende, wie geen geld had en
hoeveel tijd die, je weet wel, die rare van de overkant, per dag
doorbrengt op het toilet, met het exacte tijdstip van de dag
erbij, inclusief het aantal verbruikte wc-rollen. Alle roddels en
laster van het eerste uur kregen een uitgebreid podium en daar
was ze niet vies van.
Eigenlijk vond ik het een nare en onsympathieke vrouw, een
beetje een heks. Nu ligt Triora, dat volgens de legende als heksendorp te boek staat, hier in de buurt, zo’n 30 kilometer verderop. Deze vrouw was echter een soort heks die zonder bezemsteel komt aanvliegen en sowieso met iedereen de vloer aanveegt. Het maakt niet uit wie of wat je bent, iedereen gaat over
de hekel. Ze wist ook meteen wie ik was, zonder dat ik haar eerder ontmoet had. Sterker nog: ze wist meer over mij dan ikzelf…
Dus daar vervloog mijn goede bedoeling en droom om hier een
informatief huis-aan-huisblad op te starten, als een geslaagde
verdwijntruc van Hans Klok. Duidelijk overbodig. Hier wandelt al
voortdurend live het laatste nieuws rond. En de hoofdpijn krijg
je er als abonnement gratis bij…

RCH-Terrasvogels: venijn zit in de staart

Op de foto onderwijzeres Annie Klots en twee broertjes van de familie
Jorritsma (voorste rij vier tweede en vierde van links) en iemand van de
familie Kinkhouwers (in Heemstede een bekende naam).Het monumentale graf van Annie Klots staat op de begraafplaats aan de Herfstlaan
(foto: HVHB - R. Jorritsma).
ria van de prijs en het voordragen van kandidaten worden nader bekeken.

Jury
Het gaat om een prijs van de gemeenschap en daarom zal de jury die geformeerd wordt zich buigen over de nadere invulling ervan en over de voor te dragen
kandidaten. De jury zal deels uit
jongeren bestaan om zo ook de
relatie te leggen tussen de jeugd
van nu en hun toekomstige positie in de samenleving. De crite-

100 jaar vrouwenkiesrecht
Honderd jaar kiesrecht voor vrouwen is een belangrijk verworven
democratisch recht dat landelijk
wordt gevierd. In dat kader werd
afgelopen vrijdag op Internationale Vrouwendag in het raadhuis
de film ‘Suffragette’ vertoond.
Daarna volgde een high tea met
door de bezoekers meegebrachte lekkernijen.

Heemstede - Met een estafettetocht door Nederland (de KiKaRoW), deze zomer, proberen 60
roeiverenigingen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek door het Prinses Máxima
Centrum voor Kinderoncologie.
Het Spaarne in Heemstede doet
ook mee: op 13 juli komt de karavaan over het Spaarne langs met
in een speciale roeiboot bekende
roeiers en kinderen die van kanker zijn genezen. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen worden
er tot die datum allerlei activiteiten georganiseerd. Zoals een
kunstmarkt op zaterdag 23 en
zondag 24 maart. Ieder is van harte welkom.
Op zaterdag 14.00 uur opent Isa
Ondracek, Spaarnelid en kunstschilder, deze bijzondere kunstmarkt waar je schilderijen, beelden, glazen schalen, sieraden, tekeningen, foto’s, prints en keramiek kunt bekijken en kopen. Op
zondagmiddag kun je je voor 10
euro laten portretteren door kunstenaars van de Outsiders Arts
Galery, verbonden aan de Hermitage in Amsterdam. Van alle werken die worden verkocht en alle
portretten die worden getekend
gaat 50% van de opbrengst naar
KiKaRoW. Beide dagen duurt de
kunstmarkt tot 17.00 uur. Locatie:
Het Spaarne, Marisplein 5 Heemstede.

Bart Jonker

Heemstede - RCH-Terrasvogels:
venijn zit in de staart Zowel RCH
als tegenstander Terrasvogels kan
dit seizoen geen potten breken.
Beide teams zijn goede middenmoters, veel meer zit er niet in.
Het spel zondagmiddag werd, zeker in de eerste helft, sterk beïnvloed door het weer. Storm van
doel tot doel, soms striemende
regen en spelen op kunstgras,
omdat het hoofdveld (gras) was
afgekeurd. Er stonden precies
37 toeschouwers langs de lijn.
De rest volgde de wedstrijd vanuit het warme clubhuis. De twee

met stuivers en dubbeltjes een
grafmonument voor haar bijeen
brachten.

Kunstmarkt
in kader van
KiKaRow

Beeld: Harry Opheikens

teams streden om wie de bal
het kortste in bezit kon houden.
Er ging aan tweekanten erg veel
mis. Toch liet RCH bij vlagen zien
wel degelijk combinatievoetbal
te kunnen spelen. Na een kleine
tien minuten spelen kwam RCH
op voorsprong. Een corner werd
door de boomlange Balaydin
achter de doelman van Terrasvogels gekopt. Nog ver voor de pauze kon Joep Rombouts vertrekken nadat hij Irwin IJssel precies
op de 16 meterlijn onrechtmatig
had gestopt. IJssel stevende recht
op de doelman af; zo werd hem
een kans ontnomen, dus een terechte uitsluiting. Nog voor de
rust kreeg IJssel nog twee aardige
mogelijkheden, maar zijn inzetten werden geblokt. Met 10 man
probeerde Terrasvogels er nog
iets van te maken en ze werden
zowaar gevaarlijker dan in de eerste helft. Uit een rommelige situatie kon Clarenburg de gelijkmaker maken tussen de benen van
de RCH doelman door. De wedstrijd leek op een gelijkspel uit
te draaien. RCH dacht daar toch
anders over en opnieuw kwamen RCH door Balaydin op voorsprong. De vreugde was van korte duur. Binnen vijf minuten trok
Terrasvogels de stand via Cassee
weer gelijk 2-2. In de slotminuten
en de extra tijd kon het alle kanten op. Nog net voor de reguliere
90 minuten voorbij waren maak-

Xander Roosen speelde zijn 100e
wedstrijd.
te verdediger Chabbouk, na een
lange solo, aan alle onzekerheid
een eind door de 3-2 te scoren.
Het werd nog vervelender voor
Terrasvogels toen Xander Roosen
in blessuretijd een vierde treffer
kon bijschrijven. Het was een terechte overwinning voor RCH dat
uiteindelijke de betere ploeg was.
Voorafgaand werd Xander Roosen gehuldigd voor zijn 100e optreden in de hoofdmacht van
RCH. Met deze overwinning
houdt RCH gelijke tred met NFC
en DSS die met een gelijk aantal punten (24) plaatsen drie en
vier bezetten. Komende zondag
speelt RCH de uitwedstrijd tegen
Onze Gezellen.
Eric van Westerloo
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Speciale wensboom om wensen te vervullen:

Gezamenlijke voorjaarsmarkt ontmoetingscentra
Heemstede - Ontmoetingscentrum Dreefhart van zorgorganisatie Kennemerhart en Ontmoetingscentrum Heemstede slaan
de handen ineen. Op vrijdag 22
maart houden zij een gezamenlijke voorjaarsmarkt waarbij spulletjes worden verkocht en diverse activiteiten te doen zijn op
Plein1, aan het Julianaplein 1. Deze ontmoetingscentra zetten zich
in voor mensen met onder andere geheugenproblemen en mensen die op zoek zijn naar sociale
contacten, waarbij diverse leuke
activiteiten met hen worden ondernomen. Op deze markt is tevens een wensboom aanwezig,
waarin de deelnemers van de
ontmoetingscentra hun wensen
kunnen hangen. Het is de bedoeling om met de opbrengst van
de markt deze wensen in vervulling te laten gaan. De markt duurt
van 13.00 tot 15.30 uur en vindt
plaats op de eerste verdieping
(Plein Groen). Godelieve Aardenburg-Blokker is activiteitenbegeleidster bij ontmoetingscentrum
Dreefhart en vertelt vol enthousiasme over dit initiatief.

Foto beschikbaar gesteld door Kennemerhart (foto: Jurriaan Hoefsmit).
Godelieve: Sinds de opening van
Plein1 zijn we met diverse ontmoetingscentra op een gezamenlijke plek gevestigd. Daardoor
hebben we nogal wat spullen
over, die we op deze voorjaarsmarkt van de hand doen. Daarnaast hebben de mensen uit de
ontmoetingscentra zelf wat dingen gemaakt, zoals kaarten, keramiek, etc. We gaan nog zelf cup-

ben we tevens andere partijen
uitgenodigd. Zo is vitaliteitscentrum De Drive aanwezig, alsmede
WIJ Heemstede, om deze dag tot
een succes te maken. Daarnaast is
Roads aanwezig, een organisatie
die werkt aan sociale participatie en arbeidsre-integratie. Zij zijn
ook gevestigd op Plein1.
Als klap op de vuurpijl houden
we een spannende loterij met
mooie prijzen, die beschikbaar
zijn gesteld door diverse ondernemers en winkeliers van de Binnenweg. Ik ben zelf bij deze winkeliers langsgegaan. Ze aarzelden geen moment en boden
meteen enthousiast en spontaan
hun medewerking aan in de vorm
van leuke geschenken, echt geweldig! We hebben best veel prijzen te vergeven daardoor. Al met
al verwachten we een gezellige
en feestelijke middag, waar we
meteen de komst van het voorjaar inluiden. Iedereen is van harte welkom.”
Meer info over ontmoetingscentra op: www.kennemerhart.nl.

cakejes bakken, die we ook gaan
verkopen. Er wordt een speciale wensboom opgetuigd, waarin deelnemers hun wens kunnen ophangen. Het doel van deze markt is ook om deze wensen
in vervulling te laten gaan, met
het geld dat we op deze markt
ophalen.
Om op deze dag diverse activiteiten te kunnen aanbieden, heb- Bart Jonker

21 ‘goede bomen’ geplant
Heemstede - De lindes op het
voorplein van Huis te Manpad
zijn weggehaald vanwege ziekte en zwakheid. Ze zijn allemaal
vervangen door stekken van de
oude lindebomen, genetisch dus
dezelfde bomen die weer driehonderd jaar meekunnen. De oude lindes werden omstreeks 1725
geplant.
Maandagochtend
hanteerde
Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, de eerste nieuwe lindeboom met Annelies van
der Have (wethouder groen) en
Sjaak Struijf (wethouder cultuur)
onder toeziend oog van tuinbaas
Bas van der Hengst. De nieuwe
bomen komen op dezelfde plaats
als de oude in een zogenaamd
quinconce-verband, de toen populaire Franse classicistische stijl.
De lindeboom werd vroeger als
‘goede boom’ beschouwd. Stond
bekend als heilige boom met
godin Freya als bewoonster. De
geest van de linde gold als beschermer voor huizen, bronnen
en kerken. Er werd recht gesproken door middel van een Vierschaar en andere plechtigheden
werden er gehouden waaronder
het sluiten van huwelijken.

zelfde bomen zijn. Het is even
wachten, maar over circa 50 jaar
zal de fraaie buitenplaats aan de
Herenweg te Heemstede weer
dezelfde uitstraling hebben als
in de 18e eeuw. Huis te Manpad
is een van de meest gaaf bewaarde historische buitenplaatsen in
Kennemerland, waarvan zowel
huis als park als Rijksmonument
zijn beschermd. Die bescherming
houdt o.a. in dat de structuur van
het park in stand moet worden
Bas van der Hengst, de tuinbe- gehouden en dat is precies wat
heerder, vertelt dat de vervan- er met het vervangen van de ouging past in een uitgekiend plan, de lindebomen op exact dezelfde
waarvan de uitvoering in 2010 plaats door nieuwe lindebomen
reeds begonnen is. Er zijn toen van dezelfde genetische soort
stekken genomen van de oude gebeurt.
lindebomen. Die zijn opgekweekt
zodat genetisch gezien het de- Zowel de Rijksdienst voor het

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL

tuur te regelen alvorens te gaan
bouwen. De door Haarlem zelf
al gesignaleerde knelpunten op
twee kruispunten, OV en fietsen,
gaan niet slagen volgens De Valk.
Burgemeester Roest van BloeHaarlem is heel wat van plan in mendaal en de Commissaris van
het betreffende gebied. In de de Koning hadden eerder al aancommissie en raad van Heemste- gegeven de mobiliteit in de regio
de was afgesproken dat zij maxi- een probleem te vinden. Woningmale druk zouden uitoefen op bouw is noodzakelijk, dat ontHaarlem. Niet alleen zouden par- kent niemand, maar met dit plan
tijen hun collega’s in Haarlem be- komt de leefbaarheid onder druk
naderen, ook werd de mogelijk- te staan. Ook het voorgenomen
heid geopperd om in te spreken. bouwvolume (60 meter hoog) is
Rik de Valk en Klaas Kremer, bei- een doorn in het oog van de aanden van HBB, togen op 7 maart grenzende bewoners in Heemstenaar het raadhuis in Haarlem. Dit de en Aerdenhout.
om de zorgen van veel Heemsteedse inwoners en de voltallige Er werd een dringend beroep gegemeenteraad over te brengen. daan op het Haarlemse college
In hun betoog wezen zij op de om ook de inwoners van Heemzorgen over de mobiliteit. Zij vra- stede te laten meedenken over
gen Haarlem eerst de infrastruc- oplossingen. De samenwerking

Heemstede - Op vrijdag 15 en
zaterdag 16 maart staat Nederland weer geheel in het teken van
NLDoet. Ook de Stichting Bijenvrienden, bestaande uit Jan Kroezen, Mak van Lit en Pim Lemmers,
zijn weer van de partij.

Omdat hier de beleidmakers van
de toekomst zitten. Deze groep
beslist immers in de toekomst
over de natuur!”

Daarnaast geeft de Stichting uitleg over hoe je de tuin BIJvriendelijk maakt en wordt alvast
Op zaterdag 16 maart, van 13.00 vooruitgekeken naar de Landeuur tot 16.00 uur, worden op de lijke Zaaidag van 22 april. Ook
Heemsteedse Kinderboerderij ’t worden er bijenhotels verkocht,
Molentje (ingang bij het bijen- zodat u thuis zelf een nestgelehuis) bijenhotels gemaakt en bij- genheid in de tuin voor de wilde
enkast-materialen geschilderd. bijen creëert.
De bijenhotels gaan naar scholen in Kennemerland om zo meer Stichting Bijenvrienden zet zich
nestgelegenheid voor de wilde in voor de (wilde) bijen in Nebijen (denk hierbij aan de metsel- derland. De stichting geeft eduen behangersbij) te creëren. De catie over bijen en helpt mee bij
bijenkast krijgt een mooie plek in het plaatsen van bijenhotels en/
een schooltuin in Heemstede. Jan of bijenvolken in schooltuinen in
Kroezen: “Waarom naar scholen? Kennemerland.

Lezersmenu Sanz ook deze maand nog
Heemstede - Omdat de maand
februari zo snel vol zat gereserveerd heeft Sanz besloten om
nog één maand langer door te
gaan met het Lezersmenu, een
6-gangenmenu voor €24,95.

Cultureel Erfgoed als de Gemeente Heemstede zijn nauw betrokken bij deze ingrijpende vervanging. Het huis wordt particulier
bewoond en er is vorig jaar zowaar weer een baby geboren.
Heel bijzonder want dat is de
laatste eeuw niet voorgekomen.
Vorige bewoners als de Van Lenneps bevielen altijd in de stad.
De kleine deed er maandagochtend bij de herplanting een klein
schepje bovenop. Zo heurt dat op
Huis te Manpad, typisch Heemstede.

Deze actie is geldig voor lunch en
diner tot en met 31 maart op elke dag van de week met een beperkt aantal plaatsen op weekenddagen.
Deze prijs is niet geldig op feestdagen en in combinatie met andere aanbiedingen. Te gebruiken voor maximaal 8 personen
per reservering. Wilt u eens gezellig aanschuiven in deze sfeervolle
eetgelegenheid? Reserveer dan
en vermeld duidelijk dat het gaat Brasserie Sanz vindt u aan de Jan
om het Lezersmenu.
van Goyenstraat 31,Heemstede.

Telefoon: 023-5291892.
Info: www.sanz.nl.

Sterrengala Haarlem van Lionsclub HeemstedeBennebroek brengt mooi bedrag op

Heemstede - Het derde SterrenMeer weten over de excursies op gala Haarlem, dat op 4 maart jl.
werd gehouden in de Philharmodit terrein?
nie Haarlem en werd georganiKijk op www.huistemanpad.nl.
seerd door de Lionsclub Heemstede-Bennebroek, heeft het
Ton van den Brink
prachtige bedrag van € 82.500
opgeleverd. De opbrengst komt
geheel ten goede aan een project van SOS Kinderdorpen in Syrië, waarin onderwijs en psychosociale zorg worden geboden
aan kindvluchtelingen. Tijdens
een wervelende avond, geprein de Metropool Regio Amster- senteerd door SOS ambassadeur
dam spreekt van samenwerken Jochem van Gelder, genoten de
en integrale gezamenlijke op- gasten van diverse muzikale opgaven. “Laat dit geen loze kreet tredens en van een fantastisch
zijn”, sloot De Valk af. Marceli- zesgangendiner door topchefs
ne Schopman (PvdA Haarlem) uit Haarlem en omgeving, met
vroeg wat Heemstede zelf doet een prachtig wijnarrangement
met woningbouw. De Valk ant- van wijnimporteur Vinites. De opwoordde dat Heemstede zich brengst werd gerealiseerd met
houdt aan het Regionaal Actie onder meer de verkoop van loten
Plan 2017 waarin staat dat Heem- en een veiling. De president van
Heemstede-Bennestede 310 woningen zal bouwen. Lionsclub
Haar tweede vraag was waarom broek, Henk van der Werff, overHeemstede wel hoogbouw toe- handigde symbolisch de cheque
past langs het spoor. “Klopt”, vol- aan Ghaith Awad, die opgroeide
gens De Valk, maar nooit 60 me- in een SOS Kinderdorp in Damaster hoog. De komende maanden cus en die eerder op de avond op
zal blijken hoe serieus Haarlem het podium zijn persoonlijke eromgaat met de zorgen van de bu- varingen deelde met de aanweren en hun eigen inwoners. Bin- zigen. Wat de Lionsclub betreft:
nenkort gaat het voorlopige plan op naar de vierde editie van dit
‘Meest culinaire gala van Nederde inspraakprocedure in.
land’. Meer informatie op: https://
www.sterrengalahaarlem.nl.
Eric van Westerloo

Heemsteedse raadsleden spreken in
op commissievergadering Haarlem
Heemstede - Alle politieke partijen in Heemstede maken zich zorgen over de voorgenomen woningbouw in Haarlem zuidwest,
tegen de grens met Heemstede.

Echte Bijenvrienden!
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Open Dag Koorschool
Haarlem op 16 maart
“Verbinding tussen Clara en Robert Schumann, Dietrich en Brahms”

Violist Mathieu van Bellen en pianist
Omri Epstein in de Oude Kerk
Heemstede - Befaamd violist
Mathieu van Bellen komt met pianist Omri Epstein op zaterdag
30 maart in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein. Onder meer
bijzondere werken van Clara
en Robert Schumann en Johannes Brahms staan op the programma.

Clara Schumann stond bekend
als een zeer goede en getalenteerde pianiste. Ze speelde zelfs
concerten met de Italiaanse violist en componist Niccolò Paganini, alsmede met de Hongaarse violist Joseph Joachim.
Nu worden langzamerhand ook
haar composities bekend. Dit jaar
is het precies 200 jaar geleden dat
zij werd geboren.

Op de Koorschool krijgen de leerlingen naast het reguliere onderwijs maar liefst 200 uur muziek per schooljaar, zoals repertoirestudie, stemvorming en muziektheorie. ‘Er is maar één andere
school in Nederland die deze combinatie biedt,’ vertelt directeur
Annemarie van Zoest. ‘De leerlingen krijgen les van topmuziekdocenten en zijn na groep 8 zijn geschoolde koorzangers.’
De Koorschool heeft zo’n 65 leerlingen die samen zingen in het
Kathedrale Koor van de kathedraal St. Bavo. Ook werken ze met
grote orkesten of andere koren en maken ze (inter)nationale
tournees. Dat geeft een unieke sfeer, aldus Van Zoest: ‘Het teamgevoel dat door zoveel gezamenlijk zingen en optreden ontstaat, vind je op geen enkele andere school. En de kleinschalige
opzet plus de combinatie leren en muziek, leidt tot goede eindresultaten.’

Mathieu: “De Duitse Clara Schumann (1819-1896) was niet zo’n
bekend componiste. Sowieso was
een vrouwelijke musicus voor die
tijd vrij uitzonderlijk, dat was een
mannenaangelegenheid. Vrouwen kregen in die tijd nauwelijks de kans om door te breken.
Clara Schumann was hierop een
uitzondering. Ze trad als pianiste zowel solo als met andere musici op.
Op een avond hoorde Robert
Schumann haar spelen. Mede
door Clara raakte Robert zo geinteresseerd in de piano, dat hij
vanaf dat moment volledig voor
dat instrument koos. Hij is toen
ook bij haar vader gaan studeren
en woonde daar in.
Clara was toen een jaar of elf.
Op haar achttiende heeft Robert,
negen jaar ouder, haar ten huwelijk gevraagd, waar Clara’s vader op tegen was. Uiteindelijk zijn
ze toch getrouwd, waar wel
de rechter aan te pas moest komen.

Regio - Op welke basisschool krijgt je kind rekenen én zangles? Welke school heeft topdirigenten in dienst? Het antwoord
is de Koorschool Haarlem aan de Westergracht 61 in Haarlem: de
unieke en muzikale basisschool waar alle leerlingen samen ook
een professioneel koor vormen. Benieuwd naar deze kleinschalige school vanaf groep 5 aan de Westergracht? Kom dan op zaterdag 16 maart de sfeer proeven, luisteren naar een uitvoering en
laat je kind zelf meedoen tijdens een echte zangles.

De Open Dag start om 13.30 uur met een rondleiding door de
school. Tussen 14.00 en 14.30 uur krijgen ouders informatie
over het onderwijs, terwijl de kinderen een lied leren tijdens een
zangles met de leerlingen van de leerlingen. Rond 15.30 uur is
er een miniconcert in de kathedraal St. Bavo, pal tegenover de
school. Meer informatie op: www.koorschoolhaarlem.nl.

MacArthur Park en Abba
op het Coornhert
Regio - Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 maart
vinden op het Coornhert Lyceum
Haarlem weer de jaarlijkse muziekavonden plaats.
Allerlei ensembles, groot, klein,
instrumentaal en vocaal, treden
met veel enthousiasme op in de
aula van de school.
Mathieu van Bellen (rechts) en Omri Epstein (links). (foto: Blake Ezra).
een Sonate, die nauwelijks wordt
gespeeld. Bijzonder en uniek,
omdat deze Sonate door drie
componisten werd geschreven,
te weten Robert Schumann,
Johannes Brahms en Albert Dietrich. Eigenlijk best ongebruikelijk.

Het was ook lastig om aan deze
bladmuziek te komen. Dit komt
Omri en ik zijn in haar muziek ge- omdat deze Sonate oorsprondoken en kwamen onder ande- kelijk is gecomponeerd als verre haar prachtige stuk ‘Romances’ jaardagscadeau voor violist Jotegen. We besloten toen om een seph Joachim. Het grappige is dat
programma te doen rond Clara Joachim moest raden welk deel
en Robert Schumann en Johan- door welke componist was genes Brahms, omdat er veel verbin- schreven. Dat kon hij afleiden uit
ding tussen hun werk zit.
de stijl en de manier van componeren.
In de Oude Kerk spelen we de
1ste Sonate, op. 78 van Brahms. Het eerste deel komt van de hand
Daarnaast spelen we ook een van Dietrich, dat werkelijk mooi
aantal ‘Romances’ van Robert geschreven is. Vervolgens komt
Schumann. Tevens spelen we het deel van Robert Schumann,

waarin je duidelijk zijn stijl herkent. Het derde deel wordt echter wel vaak gespeeld: dat is
‘Scherzo’ van Brahms. ‘Scherzo’ is
een begrip. Heel veel jonge violisten spelen dit als op zich staand
stuk, terwijl ze vaak niet eens beseffen dat dit in werkelijkheid een
deel is van de Sonate.
Het vierde deel komt weer van
Robert Schumann, waarin hij probeert zijn stijl te camoufleren om
Joachim in verwarring te brengen. Maar je hoort toch duidelijk Schumann. Eens kijken of het
publiek in de Oude Kerk ook de
componisten weet te herkennen.”

deeld over drie avonden kunt u
ook nog luisteren naar muziek
van Jeff Buckley, Amy Winehouse,
Labirinth, Marco Borsato, Alicia
Keys, Eric Vloeimans, Palmsy, Lake Street Drive, Shawn Mendes
en Harry Styles.

Cruquius
Museum open

Mahler en Schönberg centraal
in ‘De 48 uur van’ in Philharmonie

Tijdens de tiende editie van dit
klassieke muziekfestival staan de
componisten Mahler en Schönberg centraal.. Uitgevoerd door
topensembles zoals het Nederlands Kamerorkest, Nederlands
Blazers Ensemble en Camerata
RCO.

Camerata RCO (fotograaf: Hans van der Woerd).
Ook is er een unieke performance
van Ekaterina Levental met Pier- activiteiten zoals een salon met Philharmonie Haarlem, Lange Berot Lunaire van Schönberg.
pianist Jaap Stork en amateurs gijnestraat 11.
mogen het beroemde Cavaillé- Informatie en kaartverkoop:
Naast de concerten zijn er gratis Coll orgel bespelen.
www.de48uurvan.nl.

Zij begon haar pianospel spelenderwijs op driejarige leeftijd als
toehoorder van haar moeder die
pianolerares was. Al toen ze elf
was speelde Sophiko in Bonn het
tweede pianoconcert van Ludwig
van Beethoven met het studentenorkest van Georgië. Een jaar
later trad zij op in het Kremlin van
Moskou. In Nederland speelde
Sophiko in De Doelen en Vredenburg als solist in Mozart’s Jeunehomme pianoconcert samen met
I Virtuosi Italiani, onder leiding
van Lev Markiz, die haar in 2003
ontdekt had in Tbilisi. Dit leidde
er in 2007 ook toe dat zij als jongste student ooit werd toegelaten
aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Mila Baslavskaya begeleidde haar daar naar
een ‘cum laude’ bachelor’s degree
in 2012.

Nationale
onderwijsstaking?

Bart Jonker

De 48 uur van’ is een jaarlijks terugkerend festival en brengt klassieke muziek sinds 2009 op een
laagdrempelige wijze voor het
voetlicht.

Heemstede - De Georgische pianiste Sophiko Simsive (1991)
speelt zaterdag 16 maart in de
Oude Kerk Heemstede.
Sophiko Simsive is ‘Een rasmusicus die met haar interpretaties
de structuur van de muziek weet
te verhelderen’ aldus de jury van
Dutch Classical Talent’.

Ray Charles, Johnny Cash, The
Talking Heads, Leonard Cohen,
Het schoolorkest opent de avon- Black Sabbath en Elvis Presley koden met MacArthur Park, symfoni- men ook aan de orde, evenals Aesche/psychedelische rockmuziek rosmith, AC/DC, Fleetwood Mac, Op het programma staan de Eroiuit de jaren 60 en speelt daarna Donny Hathaway en Lady Gaga ca Variations van Beethoven, de
Symphonic Abba, een compila- (muziek uit de film A Star Is Born). Chopin Preludes en Prokofjev’s 4e
tie van een aantal bekende Abbasonate.
melodieën.
Er is klassieke muziek van o.a. De aanvang is 20.15 uur, de toeHet kamerkoor zingt Michelle, Piazzolla, J.S.Bach, I.Pleyel en gang €19,50. Kaarten zijn te koop
de lovesong van Lennon & Mc- John Williams.
via www.podiaheemstede.nl, de
Cartney.
Soul, funk, jazz, rock, wereldmu- theaterlijn: 023-5483838 of aan
Het salonorkest speelt klassieke ziek, klassiek en ook aantal eigen de zaal.
melodieën uit twee opera’s van composities wisselen elkaar in
Rossini en de big band besluit de hoog tempo af en alles wordt live
avond met een swingversie van gespeeld door de leerlingen van
de beroemde Queensong Crazy het Coornhert Lyceum.
Little Thing Called Love.
Kaarten kosten €2,50 per stuk en
kunnen worden besteld bij de adOp het programma staat ver- ministratie van het Coornhert Lyder muziek van Bryan Adams, ceum via telefoonnummer 023Focus en de Village People. Ver- 5121616 of via info@coornhert.nl.

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à
19,50 via:
www.podiaheemstede.nl of aan
de kassa.

Regio - Van vrijdag 15 tot en
met zondag 17 maart staat de
Philharmonie in Haarlem weer
in het teken van ‘De 48 uur van’.

Pianiste Sophiko
Simsive in de
Oude Kerk

ISHI Indianenwijsheid
in De Toneelschuur
Regio - Op zondag 17 maart is
ISHI Indianenwijsheid voor de
21e eeuw van Het Filiaal theatermakers te zien in De Toneelschuur, Lange Begijnestraat
9 in Haarlem. Muziektheater
voor iedereen vanaf 8 jaar, gebaseerd op het waargebeurde
verhaal van Ishi (de laatste Yahi-indiaan) en boeken van boswachter Peter Wohlleben en
dierenarts Charles Foster.

een waargebeurd verhaal dat
de theatermakers van Het Filiaal anno nu enorm tot de verbeelding spreekt. Monique
Corvers schreef de tekst die
door acteurs Mirthe Klieverik
en Hok Tan wordt gespeeld en
verteld. Singer-songwriter Jasmin Dias Godoy Maia maakte
er liedjes met Braziliaanse invloeden bij, die ze ook zelf ten
gehore brengt.

ISHI Indianenwijsheid voor de Aanvang: 14.30 uur. Kaartver21e eeuw is geïnspireerd op koop via www.toneelschuur.nl.

Regio - Op vrijdag 15 maart is er
tussen 10.00 en 12.00 uur van alles te doen voor kinderen in het
Cruquius Museum. Het is ook
leuk voor ouders en grootouders
want ….je bent nooit te oud om
wat te leren. In het stoompracticum kunnen kinderen experimenteren met water en vuur. Als
er stoom is gaat de machine werken en drijft deze weer andere
machientjes aan. Op een 3D kaart
van Nederland wordt de stijging
van de zeespiegel nagebootst ....
en zie je waar je in Nederland droge voeten houdt. Voor de allerkleinsten zijn er kleurplaten.
In Theehuis Cruquius kun je de
ochtend lekker afsluiten met een
pannenkoek of patat met kroket
met surprise en limonade voor
7,25 euro.
De combinatie van het stoom& waterkaartpracticum duurt 40
minuten. Per ronde kunnen maximaal 12 kinderen meedoen. De
drie rondes zijn om 10 uur, 10.45
uur en om 11.30 uur. Van te voren aanmelden via aanmelden@
shmdc.nl is dus zeer aan te bevelen met vermelding van de aanvangstijd. Op de ochtend zelf kijken of er plek is, kan natuurlijk
ook. Naast de toegangsprijs tot
het museum kost het stoompracticum 1,50 euro voor de brandstof. Op 15 maart geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor alle activiteiten kijk op: www.haarlemmermeermuseum.nl.
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Overdracht met sleutel en garde
Heemstede - Ritchie studeerde
communicatie wetenschappen,
werd banketbakker bij het Bakery
Institute in Zaandam en kwam
bij zijn stage terecht bij Crème de
la Crème, een grote patissier. Hij
werkte voor de Retail afdeling en
begeleidde de winkels. Hij heeft
er zelfs een nieuwe winkel opgezet.
Na de stages volgde het echte
werk op Schiphol in de foodservice. Catering, dat soort werk,
maar de patisserie bleef trekken.
Altijd gek op taartjes geweest al
is hem dat niet aan te zien. En
blijven netwerken. Zo kwam hij
in contact met de eigenaar van
Tummers, Vincent van den Bosch.
Die wil graag meer fietsen, iets
waar hij tot heden nauwelijks aan
toekwam. Het is mooi geweest,
al dat werken. Per 1 april wil hij,
met zijn vrouw Marijke, de zaak
overdragen aan Ritchie die we in
de werkplaats vinden, hard werkend aan lekkere taartjes. Vincent voelt zich niet oud, hij wil
tijd nemen voor de familie, kinderen en gaan genieten van de
mooie omgeving. Fietsen door
de duinen, richting Langevelderslag waar hij gewoond heeft. Zo
mooi om dan even door te gaan
naar Noordwijk. Over anderhalf
jaar bestaat Tummers honderd
jaar, volgens de Historische Vereniging de oudste winkel op de
Binnenweg. Heems is wel ouder
maar zit niet op de Binnenweg.

▲

Ritchie neemt Tummers over

20 maart

14 maart

Mediacafé, Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, 13.3015.30u. Gratis toegang.
Creatieve middag in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11.
Creatief met Gaby Godijk. 1415.30u. Ook op 28 maart.

Dat feest laat hij graag aan Ritchie
over. Tummers wil wel de oudste
blijven, maar dan wel onder jonge leiding.
Vincent en Marijke kunnen terugkijken op een rijke `Tummerstijd` met veel hoogtepunten. De
traditionele feesten als Kerstmis,
Nieuwjaar, Valentijn, Pasen, verjaardagen van de klanten waar ze
hun vakmanschap konden laten
proeven. Vakmanschap bij hun
medewerkers die prijzen haalden, zoals Daniel die zelfs wereldkampioen patissier werd. De vele stagiaires van het ROC Leiden
en Amsterdam die zij begeleiden.
Hoe leuk was het niet om die jongelui te stimuleren bij hun wedstrijden, vooral als ze terugkwamen met gewonnen bekers en
oorkondes. Zij hopen dat Tum-

mers nog veel inspiratie en motivatie kan geven aan jonge patissiers. Vincent haalt nog even Valentijnsdag aan waarop hij zijn roze Valentijnstaarten bracht naar
bijzondere of eenzame mensen. Had hij geleerd van zijn vader die daarmee begonnen was
in Schiedam. Patissiers zijn gewend om vooruit te kijken en Ritchie en Vincent denken en praten
over hun Paasassortiment, dat
nu alle aandacht heeft. Vincent
zwaait met de grote garde, hét
symbool van de banketbakker en
heeft een grote sleutel in de hand
die hij aan Ritchie overhandigt
bij de voordeur van Binnenweg
133, waar vanaf 1 april Ritchie de
garde zwaait.
Ton van den Brink

LEZERSPOST
Bebouwde Komgrens Cruquiusweg
Vorige week diende bij de voorzieningenrechter in Haarlem de zaak over het verplaatsen
van de bebouwde komgrens op de Cruquiusweg. Al geruim een jaar geleden heeft de voltallige gemeenteraad van Heemstede het besluit genomen om, met de bouw van de nieuwe woonwijk de ‘Slottuinen’ de snelheid op de
Cruquiusweg van 80 km. p/uur terug te brengen naar 50 km. p/uur.
Met het verplaatsen van de bebouwde komgrens wordt dit gerealiseerd. Gezien leefbaarheid en het beperken van geluidsoverlast, een
volkomen juiste beslissing. Echter, daar is het
bestuur van de provincie het niet mee eens.
Na bezwaar gemaakt te hebben, (bezwaar is
vorig jaar door de bezwarencommissie ongegrond verklaard) heeft het provinciebestuur afgelopen januari aan de voorzieningenrechter gevraagd om het rechtsgeldige besluit, genomen door de gemeenteraad, ongeldig te verklaren. Vorige week diende de zaak
bij de voorzieningenrechter, en die heeft gezien er door diezelfde provincie ook een bodemprocedure is gestart, gekozen voor de
‘veilige weg’ en de provincie in het gelijk gesteld. Waar de rechter echter het meest over
verbolgen was, dat de provincie ruim een jaar
lang geweigerd heeft om in bestuurlijk overleg te treden met de gemeente. Daarom was
het opmerkelijk dat de advocaat van de pro-

vincie tijdens de zitting kenbaar maakte dat
de provincie eind maart, alsnog bereid is om
een bestuurlijk overleg met de gemeente aan
te gaan. Mosterd na de maaltijd, want waarom
nu nog overleg, immers het besluit genomen
door de gemeente blijft rechtsgeldig. Mijn advies aan de gemeente: Overleg met de provincie hoeft alleen nog maar te gaan over het
overdragen aan de gemeente, van het stukje
op de Cruquiusweg waarop de snelheid verlaagd wordt van 80 naar 50, dit heeft in het
verleden ook plaatsgevonden op de voormalige N201, ( de huidige N196 ) waar de provincie de wegvlakken voor het symbolische bedrag van €1,- in eigendom van de gemeente
Aalsmeer en Uithoorn heeft gegeven. Daarbij
heeft de provincie de beide gemeenten respectievelijk ook nog eens een bedrag van €
875.000,- en € 1.300.000,- als bruidsschat meegegeven, om de weg aan te kunnen passen.
Nogmaals, bestuurlijk overleg moet alleen
nog gaan over het overdragen van dit stukje
weg aan de gemeente, van het doen van concessies van Heemstede richting de provincie,
is dan ook géén enkele sprake. Daarom kan de
gemeente Heemstede nu rustig de bodemprocedure afwachten, wetende dat men aan
de goede kant van de streep staat.
Eric Geels, Heemstede

Toneelgroep Oostpool speelt
Bambi, een anti-sprookje voor
volwassenen.
Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein
23 in Haarlem. Inleiding om
19.15 uur, aanvang stuk 20.15
uur. Info en kaarten op: https://
www.toneelgroepoostpool.nl/
kaarten.

21 maart

Film en lunch bij WIJ Heemstede, Herenweg 96. Start: 13.30u.
Entree: €13,50 incl lunch. Bel
voor de titel: 023-5483828 /
mail: info@wijheemstede.nl.
Lezing ‘Vlaamse expressionisten’ bij WIJ Heemstede, Herenweg 96. Va. 20u.
Entree:
€12,50.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl
of 023-5483828.

15 maart

Sportdag bij Sportfever, buitenschoolse opvang, Sportparklaan 10. 8.30-17.30u. €25.
Opgave:
sportbsodehout@
sportfever.nl.
Kinderdisco bij Plexat in de
Luifel, Herenweg 96. 19-21u.
Thema: neon. Toegang: €3.
NLDoet, op Kinderboerderij ‘t
Molentje te Heemstede worden bijenhotels gemaakt van
13-16u., voor scholen in Kennemerland.
Stoom- en waterkaartpracticum voor kids. Cruquius
Museum, Cruquiusdijk 27,
Cruquius. Van 10-12 uur. Meer
info op: www.haarlemmermeermuseum.nl.
Mediaspreekuur, 14–15.30u.
gratis in de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1.

15 t/m 17 maart

Mahler en Schönberg in ‘De 48
uur van’. Philharmonie Haarlem, Lange Begijnestraat 11.
Informatie en kaartverkoop:
www.de48uurvan.nl.

Voorjaarsmarkt ontmoetingscentra. Plein1, Julianaplein 1,
1ste verdieping (Plein Groen).
Van 13.00 tot 15.30 uur, gratis.

Even ‘voor genieten’ van hartveroverend vioolspel
le en zelfverzekerd spel. Waar
af en toe een hoest of kuch te
horen was tijdens de presentatie – niet vreemd in een periode
waarin de griep flink heeft huisgehouden – was iedereen tijdens
Baar’s uitvoering muisstil. In vervoering en, niet onwaarschijnlijk,
ontroerd. Het muzikale gedeelte
vereist natuurlijk stilte en ingetogenheid. Geheel in tegenstelling
eigenlijk tot een enthousiaste
en bijna niet te stoppen Baar die
lustig op de vragen inging van
de programmeur. Overigens waren Den Boer en Lampe bijzonder goed ingevoerd en rap van
de tongriem gesneden gedurende de presentatie van het gehele
klassieke programma. Een andere gast was de pianist Rembrandt
Frerichs die een improvisatie van
klassiek en jazz weggaf. Vrolijk in
het rood gestoken prikkelde hij
de zaal. Nog levendiger werd de
afsluiting van de avond toen Fre-

NL Doet bij Kom In Mijn Tuin,
Herenweg 18 Heemstede (t.o
Manpad). Klussen doen van
13-16u. Info: www.kominmijntuin.com.
Ikv NL DOET bij Kennemerduin
Heemstede dansen voor ouderen en rolstoelers. 14.30-16u.
Ieder welkom, ook zij die vrijwilliger willen worden. Herenweg 126.
Dansavond voor mensen met
of zonder handicap, WIJ Heemstede in de Princenhof, Glipperweg 57. 19.30-22u. Info:
WIJ Heemstede 023-5483828
of plexat@wijheemstede.nl.
Lezing ‘biologisch tuinieren’ bij
Kom In Mijn Tuin, Herenweg
18, Heemstede. Ingang: Groenendaalse bos. 14u. Opgeven:
info@kominmijntuin.com of
023-5282651 (Mik van der Bor).
De lezing wordt gegeven door
Wim Grimme.
Open Dag Koorschool Haarlem. Westergracht 61 in Haarlem. Aanvang: 13.30 u. Meer
info: www.koorschoolhaarlem.
nl.
Pianiste Sophiko Simsive in
de Oude Kerk, Wilhelminaplein Heemstede.20.15 uur.
Entree: €19,50. Kaarten: www.
podiaheemstede.nl, theaterlijn: 023-5483838 of aan de
zaal.

17 maart

Theeconcert: Muziek uit Muziekboek Anna Boleyn. Oude
Kerk , Wilhelminaplein, Heemstede. Aanvang: 15.00 uur. Na
afloop is er bij de uitgang een
schaalcollecte.
Peuter & Kleuterpret bij WIJ
Heemstede, Herenweg 96. 1112.30u. Entree: €6. Aanmelden: plexat@wijheemstede.nl
of 5483828.
Voorproefje Johannes Passion
door Kamerkoor Kwarts in de
Kleine Vermaning, Postlaan 16
Heemstede. Aanv. 10.30u.
De Balcony Players met klezmer- en gypsymuziek in Het
Lichthuis. Vergierdeweg 456 in
Haarlem. Aanvang: 15 uur, inloop vanaf 14.30. Entree volwassenen: €17,50,- deur, voorverkoop (bij Sounds, Grote
Houtstraat 171, Haarlem): €15,-.
Haarlem Pas / CJP €10,- Gratis
parkeren.

22 maart

Inkijkje nieuwe klassieke seizoen Philharmonie en Stadsschouwburg
Regio - Dinsdagavond 5 maart
stelden Jaap Lampe, directeur
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, samen met programmeur Liesbeth den Boer
persrelaties het nieuwe klassieke
seizoen voor. Dat gebeurde in de
kleine zaal van de Philharmonie,
waar de aanwezigen al gauw de
weergaloze akoestiek opviel.
Lampe en Den Boer wisselden elkaar af wat betreft de presentatie
van jonge, onbekende, maar ook
gevierde en unieke musici en orkesten die het komend seizoen
het plankier van de Stadsschouwburg en de Philharmonie zullen
bestijgen om het publiek in vervoering te brengen
Een van de genodigde gasten dinsdag was topviolist Niek
Baar. Deze sprankelende Rotterdammer die al zes jaar in Berlijn
woont, studeert en werkt, wist
de aanwezigen zeker in vervoering te brengen met zijn subtie-

16 maart

18 maart

Lentemenu eethuis de Luifel, Herenweg 96. Va 17.15u.
Kosten:
€10,55.
Reserveren tot uiterlijk 10.00 uur op
de dag zelf: 023-5483828.

19 maart

Talkshow Frénk en Frencken.
Philharmonie,
Lange Begijnestraat 11 in Haarlem. Aanvang 20.30 uur. Entreeprijs €16,- Meer info op:
www.theater-haarlem.nl/.
Open Inloop Seniorweb bij
WIJ Heemstede. Ditmaal ‘Digitaal nalaten’. 10-12u. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of 0235483828.

13, 14 en 15 maart
richs en Baar op verzoek van Den
Boer samen musiceerden. Dat zij
elkaar slechts een uur eerder voor
het eerst de hand hadden geschud merkte niemand. Het bewijs van toptalent.

Beide musici zijn het komend seizoen te zien. Wilt u weten over
het nieuwe programma kijk dan
op www.theater-haarlem.nl.
Joke van der Zee

Muziekavonden op het Coornhert Lyceum Haarlem. Kamerkoor, bigband, salonorkest en
schoolorkest spelen div oude
en
nieuwe
muziek.
Kaarten à €2,50 via 0235121616 of via info@coornhert.nl.

‘Leer de beginselen van programmeren’, 15-16u. Voor 5-8 jarigen. Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1. Gratis toegang.
Vrouwen van Nu met gast
Mart Vester, Global Garden.
14u. Niet-leden betalen €2,50.
Inlichtingen: 023-5280340 en
https://vrouwenvannu.nl.
Knutselclub WIJ Heemstede in
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11. 13.30-15u. Ditmaal: hartcadeau maken. €5 deelname.
Opgave via 5483828.
Taalsoos, 10–11.30u. Gratis in
de Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1.
Beginselen van programmeren
voor kinderen. 15.00-16.00u.
Gratis in de Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1.

TENTOONSTELLINGEN
Tot 18 maart

Foto-expositie ‘Van grote
hoogte’. ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Meer informatie op: http://www.architectuurhaarlem.nl/activiteit/vangrote-hoogte

T/m 22 maart

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

T/m 23 maart

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

T/m 26 maart

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

T/m 31 maart

Kunst uit Noord-Holland bij het
Noord-Hollands Archief. Het
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 Haarlem. Gratis toegang. van ma t/m vr van 9-17/
za 16 maart 2019 van 9-16 uur.
Schilderijen van Dick van
Groen en keramiek van Kitty
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaerplein 8. Info: www.sfeervol.nu.

Expositie beeldend kunstenaar Wim de Goede. Galerie De
Waag, Spaarne 30 te Haarlem.
Zie ook: www.wimdegoede.nl,
www.kennemerkunstgilde.nl,
www.kzod.nl en
www.
facebook.com/kunstzijonsdoel

22 maart t/m 18 mei

Expositie Kunst! in Galerie
De Tuinkamer. Wilsonstraat
61 in Hoofddorp. Meer info:
www.galeriedetuinkamer.nl.

T/m 29 mei

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

T/m eind mei

Inktwerken van Cubaans schilder Carlos Casas bij Oléron,
specialist in vis, Zandvoortselaan 167. Thema: Vis & Vis.
Tevens kunst van Casas bij
Patisserie Tummers, Binnenweg 133. Binnenkijken tijdens
winkelopeningstijden.

28 maart t/m 23 juni

Kinderkunstlijn over duurzaamheid. Locatie: Kunstboet
van het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
Vrije toegang.

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail: redactie@heemsteder.nl

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 13 maart 2019

Heemstede

Verkiezingen provinciale staten en
waterschap op 20 maart
Op woensdag 20 maart zijn de
gecombineerde provinciale staten- en
waterschapsverkiezingen. Elke 4 jaar worden
de leden van de provinciale staten en de
leden van de algemene besturen van de
waterschappen gekozen.

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Kijk op www.heemstede.nl/verkiezingen voor
een overzicht en wat u verder moet weten als
u gaat stemmen.

Op uw stempas staat bij welk stembureau
u bent ingedeeld. Maar u mag ook
stemmen bij elk ander stembureau in
Heemstede.

Ontheffing werktijden Bouwbesluit
Bij besluit van 4 maart 2019 heeft het
college van B&W ontheffing verleend van
de werktijden voor werkzaamheden op het
volgende adres:
- Binnenweg 41, voor het storten en afwerken
van de betonnen beganegrondvloer van
vrijdag 22 maart 2019 19.00 uur tot zaterdag
23 maart 2019 07.00 uur.

Bouwbesluit moeten bedrijfsmatige bouwof sloopwerkzaamheden op werkdagen en
op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur
worden uitgevoerd. Het Bouwbesluit is een
algemene maatregel van bestuur op basis van
de Woningwet. Volgens artikel 8.3, derde lid
van het Bouwbesluit mag het college hiervan
ontheffing verlenen.

Motivering
De te storten betonnen vloer moet glad
afgewerkt worden door middel van ‘vlinderen’.
Het vlinderen moet binnen een bepaalde tijd
na het storten van het beton starten en kan
daarom niet binnen de reguliere werktijden
plaatsvinden.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager
in bezwaar bij het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken
bij reguliere procedure’. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit.
Belanghebbenden kunnen daarom naast een
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening bij de rechtbank indienen

Wettelijk kader
Volgens het artikel 8.3, eerste lid van het

Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit
Wet BAG Bloemendaal en Heemstede 2019
Op 15 februari 2019 heeft het college het
Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit
Wet BAG Bloemendaal en Heemstede
2019 vastgesteld. Dit besluit treedt met
terugwerkende kracht in werking op

5 februari 2019. Het Aanwijzings- en
uitvoeringsbesluit Wet BAG 2017 is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 128, het optrekken van
de voorgevel, wabonummer 373448,
verzonden 11 maart 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van

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

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Vrijwilliger dansmiddag
zaterdag 16 maart

Op zaterdag 16 maart van 14.30-17.00 uur
organiseert woonzorgcentrum Kennemerduin
voor haar bewoners een gezellige middag
waarin muziek en dans centraal staan. Wil jij de
bewoners een onvergetelijke middag bezorgen
kom dan ook mee feestvieren!

Bestuurlijke uitdagingen
bij kringloopwinkel Dorcas

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camphuysenlaan 13, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 376158,
ontvangen 1 maart 2019
- Herenweg 88, het kappen van een
kastanjeboom, wabonummer 374505,
ontvangen 20 februari 2019
- J.H. Weissenbruchweg 8, het wijzigen
van de voorgevel, wabonummer 374332,
ontvangen 25 februari 2019
- Laan van Rozenburg 35, het vergroten van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 374061, ontvangen
23 februari 2019
- Reigerlaan 5, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
375472, ontvangen 28 februari 2019

Collecteren en
venten in
Heemstede

gevelreclame, wabonummer 365709,
verzonden 4 maart 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager
in bezwaar bij het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij
reguliere procedure’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Binnenweg 41, veranderingen t.b.v. het
oprichten van een nieuwe winkel, het
plaatsen van reclame, een condensor
aan de zijgevel, wabonummer 368398,
ontvangen 1 februari 2019
- Binnenweg 87, het aanbrengen van
gevelreclame, wabonummer 370283,
ontvangen 8 februari 2019
- Landzichtlaan 28, het verhogen van de kap
van het woonhuis, wabonummer 369310,
ontvangen 6 februari 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

Je wilt graag je bestuurlijke ervaring en
expertise inzetten? Dit kan bij kringloopwinkel
Dorcas. Momenteel zoeken wij een voorzitter
en secretaris. Interesse? Maak een afspraak voor
meer informatie.

Scoutingleiding welpen
bij Paschalis Baylon

In deze leuke functie geef je leiding aan een
groep van ongeveer 20 kinderen van 7 tot 11
jaar. Het programma dat je samenstelt loopt
uiteen van een creatieve activiteit tot het leren
van een vaardigheid (zoals kompas lezen)
of hutten bouwen. De activiteiten zijn op
zaterdagmiddagen van 13.30-16.00 uur.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl

Alles over
wegwerkzaamheden?
Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Inzien, reageren, bezwaar maken

Paasloop
Op 7 maart 2019 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Praktijk Deen voor
het houden van een Paasloop op 14 april 2019
van 11.30 tot 13.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven de Pieter
de Hooghstraat (tussen Jan Steenlaan, Frans
Lisztlaan en Adriaan van Ostadeplein) af te
sluiten tussen 11.45 en 12.30 uur.
Neem voor meer informatie telefonisch
contact op met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail.
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en
woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit;
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om
een voorlopige voorziening vragen:
Per post:
Rechtbank Noord-Holland, Sectie
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

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

‘Extra ruimte voor fietsenstalling station’
Heemstede - De laatste jaren
neemt de drukte in de regio snel
toe en daarmee de verkeersproblemen. Verkeer en vervoer zijn
voor een groot deel een zaak van
de provincie.
PvdA-Zuid-Kennemerland heeft
daarom voor de nieuwe provinciale staten een lijst met concrete verbeterideeën. Afgelopen
maanden zijn uit de regio suggesties verzameld, die passen binnen
de doelstellingen om duurzame
verkeersoplossingen te vinden.
De lijst met uitgewerkte ideeën
werd op zaterdagmiddag 2 maart
overhandigd aan PvdA-kandidaatstatenlid Annette de Vries uit
Haarlem.
Als het gaat over de bereikbaarheid van Heemstede dan is het
station met zijn prima treinaansluitingen doorslaggevend. Maar
er is een tekort aan fietsparkeerplekken. Met name ten noorden
van de Zandvoortselaan blokkeren rommelig gestalde fietsen de
trappen naar het perron en de

Creatieve middag
in de Molenwerf

Heemstede - Gaby Godijk begeleidt donderdag 14 en donderdag 28 maart een creatieve activiteit in Ontmoetingscentrum
Heemstroom. Dat doet zij tussen
14.00 en 15.30 uur. Heeft u nog
bruikbare spullen als knutselmateriaal over? Dan zijn Gaby en de
deelnemers daar heel blij mee!
De creatieve middag vindt plaats
op de locatie Molenwerfslaan 11,
Heemstede.

236 meisjes turnen de
onderlinge wedstrijden

Annette de Vries (midden) neemt de verbeterpuntenlijst mobiliteit in
de regio in ontvangst van Barbara van Balen en Pieter van der Hoeven
Heemstede - Eens per jaar mo(Heemstede).
gen de meisjes van HBC Gymnasstoep. Vandaar de vraag naar ex- over de Randweg ten westen van tics laten zien wat zij geleerd hebtra ruimte voor fietsenstallingen. het spoor maakt die stalling van- ben in de afgelopen periode. In
Hiervoor is plaats ten noord-wes- uit Haarlem-Zuid goed bereik- de vijf verschillende zalen waar
de meisjes zelf turnen, werden de
ten van het station. Een fietsbrug baar.
onderlinge wedstrijden gehouden. Ieder in haar eigen groep
met de eigen juf of meester werden op de toestellen brug, balk,
lange mat en kast oefeningen geRegio - De Partij voor de Dieren
leerd en geshowd aan de ouders,
Noord-Holland heeft een Onderbroertjes, zusjes en vele belangscheiding voor Mededogen uitstellenden. En om alles echter te
gereikt aan de Egelopvang Haarlem, als waardering voor het vrijwillligerswerk dat de opvang al
meer dan zeven jaar doet om zieke en verzwakte egels te helpen.
Dit werk is volledig afhankelijk
van donaties.
De Partij voor de Dieren wil ook
Regio - Wil je ook een keer rond
dat provincie Noord-Holland
kijken in het Vogelhospitaal Haarzich meer gaat inzetten voor inlem? Op zaterdag 30 maart staat
heemse wilde dieren en goede
de gezellige jaarlijkse Open Dag
opvangcentra structureel gaat fiop het programma. Belangstelnancieren.
lenden zijn welkom van 12.00 tot
16.00 uur. Een unieke kans voor
De traditionele leefomgeving van
een kijkje achter de schermen!
de egel, een beschermde dierJe kunt dan een rondleiding krijsoort, is door het oprukken van
gen en zien hoe alle zieke en gebebouwing en wegen en de inwonde vogels opgevangen en
dustrialisering van de landbouw
verzorgd worden. Vrijwilligers en
steeds verder onder druk komen
bestuursleden kun je al je vragen
te staan. Door onder andere het
vele gebruik van gif is er ook spra- en worden alle bladeren meteen Vorig jaar heeft provincie Lim- stellen. Ze zijn te herkennen aan
ke van een massale afname van opgeruimd. Mensen moeten hun burg, na een motie van de Partij het naamkaartje.
insecten, waardoor egels steeds tuinen veel groener gaan inrich- voor de Dieren, besloten om de Er is weer een grote loterij. Navaker honger moeten lijden en ten, rommelhoekjes van takken kosten voor het vervoer en de op- tuurlijk is de opbrengst voor het
uiteindelijk uitgehongerd bij de en bladeren laten staan en ervoor vang van zieke en gewonde wil- Vogelhospitaal, alle prijzen zijn
opvang terechtkomen.
zorgen dat egels van tuin naar de dieren te dekken. De Partij gratis ter beschikking gesteld
tuin kunnen lopen. Geen tegel- voor de Dieren wil dat de provin- door diverse winkeliers en sponBovendien worden steeds meer tuin, maar een egeltuin dus, aldus cie Noord-Holland dat voorbeeld soren.
Naast pony Pien en het knutsetuinen helemaal dichtgetegeld de Egelopvang.
volgt.
len, knippen en plakken, zijn er
nieuwe kinderactiviteiten: onder begeleiding van een bioloog
kunnen de oudere kinderen door
Heemstede - Mix-it is dé Dance- een microscoop kijken naar veHeemstede - Dinsdag 19 maart den is het voor nabestaanden avond bij WIJ De Princehof, Glip- ren, parasieten en levende ‘monorganiseert Seniorweb een Open vaak moeilijk om toegang te krij- perweg 57, Heemstede.Het puInloop in de Luifel aan de Heren- gen tot diens computergege- bliek van deze avond is een mix
weg 96, van 10.00 tot 12.00 uur. vens, daarom is het verstandig van mensen mét en mensen zonHier kunt u terecht met al uw vra- dit alvast goed te regelen. Op- der verstandelijke beperking. De
gen over uw smartphone of ta- geven kan via www.wijheemste- Mix-It Disco is op zaterdagavond Heemstede - Donderdag 21
blet. Neem uw eigen apparaat de.nl of 023-5483828. Dinsdag 19 16 maart van 19.30 tot 22.00 uur. maart kunt u bij WIJ Heemstemee. De Open Inloop start met maart Open Inloop Seniorweb bij Entree bedraagt €7,- incl. twee de kijken naar een romantische
een presentatie over het the- WIJ Heemstede. Ditmaal ‘Digitaal frisdrankjes. Meer informatie? Bel dramafilm. Er is ook een lunch
ma ‘Digitaal nalaten’ door Piet- nalaten’. 10-12u. Opgeven: www. WIJ Heemstede 023-5483828 of bij. Voor meer informatie over
de titel en de inhoud van de
Hein Buur. Als iemand is overle- wijheemstede.nl of 023-5483828. e-mail plexat@wijheemstede.nl.

Egelopvang Haarlem krijgt onderscheiding

laten lijken kwamen de meisjes
van de wedstrijdgroep jureren en
de nestor van de vereniging met
tafels, stoelen en een echt 1-2-3
podium.
Na de oefeningen kreeg iedereen
een hard applaus, een mooi diploma en een medaille met nummer 1 gegraveerd.
En zo kwam er een einde aan een
week lang wedstrijden organiseren, waar iedereen met een goed
gevoel naar terug kan kijken.

Achter de schermen bij
het Vogelhospitaal

Open Inloop Seniorweb

Dansavond

Dramafilm & lunch

Peuter &
Kleuterpret
Heemstede - Zondag 17 maart
kunnen peuters en kleuters een
leuke ochtend meemaken bij
WIJ Heemstede. Het thema is ‘De
mooiste vis van de zee’. Er is een
verhaal, je kunt pannenkoeken
eten. Entree: €6 per kind. Ouders/
begeleiders gratis toegang. Peuter & Kleuterpret duurt van 11.00
tot 12.30 uur. Locatie: de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden: plexat@wijheemstede.nl
of 5483828.

Lentemenu

Heemstede - Maandag 18 maart
bereidt de kok van WIJ Heemstede een speciaal lentemenu.
U kunt in eethuis de Luifel aan tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. Herenweg 96, Heemstede. Het menu kost €10,55. Reserveren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00 uur op
stertjes’. De jonge onderzoekers de dag zelf: 023-5483828.
kunnen ook aan de slag met het
uitpluizen van uilenballen.
Er zijn vele kraampjes met leuke en lekkere producten. Afgewisseld met informatiestands
over natuurorganisaties en dieren. Ook welkom in de kraam met
mooie tweedehands vogel- en
natuurboeken.
Natuurlijk is er ook eten en drinken te koop bij het catering-terras in de vliegkooi! Vrijwilligers
bakken lekkere taarten.
Adres: Vergierdeweg 292, Haar- Heemstede - Hartjes, harten,
een groot hart... altijd leuk om te
lem. Kijk ook op:
maken of cadeau te geven... Op
https://www.vogelhospitaal.nl/
woensdag 20 maart maken de
kinderen op de Knutselclub van
film kunt u bellen: 023-5483828. WIJ Heemstede er eentje met
De film wordt gedraaid in de gro- mooie gekleurde stof er omheen.
te zaal van de Luifel, Herenweg Ben je tussen de 5 en 10 jaar dan
96, Heemstede om 10.30 uur. De kun je gezellig meeknutselen. De
entree is €13,50 inclusief lunch. club is van 13.30 tot 15.00 uur bij
Reserveren kan via:
WIJ in de Molenwerf, Molenwerfwww.wijheemstede.nl of
slaan 11, Heemstede. Kosten: €5,023-5483828.
per keer en opgave via 5483828.

Knutselclub

