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Heemstede – De lente doet uitbundig haar intrede op de
Herfstlaan. Hoewel het nog wat frisjes is komen toch al voor-
zichtig de bollen uit de grond en de bomen in de kleur, met hun 
zachte bloesems. Het maakt je vrolijk al die voorjaarstinten in de
natuur. Wandelaars en natuurfotografen kunnen hun lol op.
“Kijk om je heen en geniet van al dat schoons!”

Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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TERS

Murat Isik, Nicolien Mizee en Peter Buwalda in Heemstede:

Grote belangstelling voor de 
schrijvers bij Boekhandel Blokker
Heemstede - De aftrap van de 
Boekenweek is begonnen en de-
ze kon niet spectaculairder be-
ginnen  voor Boekhandel Blokker 
afgelopen zaterdag 23 maart en 
zondag 24 maart.
Verschillende schrijvers maakten 
bij de boekhandel hun opwach-
ting en werden onder grote be-
langstelling van het Heemsteed-
se publiek ontvangen door eige-

naar Arno Koek. Zo was er afgelo-
pen zaterdag de kick-off  van Mu-
rat Isik en signeerde hij het essay 
van de boekenweek Mijn moe-
ders strijd. 
Op zondag 24 maart vond een
interview met de Haarlemse
Nicolien Mizee plaats en signeer-
de zij haar bekroonde DWDD-
boek van de maand: Moord op de 
moestuin.

Tot slot signeerde Peter Buwal-
da zijn bejubelde roman Otmars 
zonen van 14.15 tot 15.45 uur, 
waarvoor tevens zeer grote be-
langstelling was.
Arno Koek over dit boek: “Ik las dit 
boek voor verschijnen op 5 maart 
en kan niet anders zeggen dat de-
ze indrukwekkende roman nu al 
een van de belangrijkste boeken 
van de 21e eeuw is.”

Verkiezingen een feest voor Forum voor Democratie
VVD blijft het grootst, ook in Heemstede
winst voor FvD en GroenLinks
Heemstede - Ondanks dat de 
provinciale verkiezingen zich nor-
maal gesproken op weinig be-
langstelling mogen verheugen, 
was het ditmaal anders. De lan-
delijke kopstukken mengden zich
in de debatten, zodat het een
barometer werd van de landelij-
ke politiek. De coalitie werd af-
gestraft door een groot deel van 
de bevolking.

Forum voor Democratie (FvD) be-
haalde veel stemmen. In Neder-
land, dus ook in een aantal pro-
vincies werd Forum de groot-
ste partij met zo’n 13 zetels. Een 
knappe prestatie omdat het
vanuit het niets kwam. De ver-
gelijking met de opkomst van 
Pim Fortuyn doet hier sterk aan 
denken.
In de provincie N-H doet zich het 
bijzondere voor dat Forum, VVD 
en GroenLinks alle drie met 9
zetels in de Staten komen. Groen-
Links kreeg er 5 zetels bij terwijl 

D66 er 4 verloor, het CDA –1 en 
ook de PvdA -1. DENK krijgt in
onze provincie 1 zetel.

Hoe stemde Heemstede? De lo-
kale partij HBB doet niet mee in 
de provincie, dus gaan die stem-
men ergens anders heen. De op-
komst was in Heemstede hoog. 
Met 68,5% van de uitgebrachte 
stemmen lag dit beduidend ho-
ger dan het landelijke gemiddel-
de van 55%. In Heemstede na-
men 14.048 inwoners de moei-
te te gaan stemmen. Er werden 
29 ongeldige stemmen uitge-
bracht en werd er 24 maal blan-
co gestemd. Ter vergelijk met de 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad, waar de lokale partij wel 
meedeed, zien we dat de VVD 
448 stemmen meer kreeg, D66 
verloor er 202, GroenLinks liet 
een min zien van 71 stemmen, 
het CDA kreeg slechts 16 stem-
men minder. FvD vergaarde 1512 
stemmen al werd de partij in 

Heemstede niet de grootste par-
tij. In totaal gingen 2608 stem-
men naar de kleinere fracties
zoals de PvdD, Ouderen Partij, 
PVV en onderaan DENK met 18 
stemmen.

De resultaten van alle provin-
cies samen doet naar verwach-
ting de meerderheid in de Eer-
ste Kamer met 7 zetels afnemen. 
Interessant om te zien door wie 
dit gat wordt opgevuld. Wordt 
het klimaatakkoord uitgekleed 
of schuift GroenLinks aan en 
gaat het juist door? De PvdA is 
ook een optie om te gaan gedo-
gen al zal die een prijs vragen 
via bijvoorbeeld de nieuwe pen-
sioenwet.

Grote landelijke winnaar FvD zal 
het moeten waarmaken, om ook 
in de toekomst een factor van
belang te blijven.

Eric van Westerloo

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Winkeliers maken er een bloemenfeest van!
Bloemencorso dit jaar door 
Raadhuisstraat en Binnenweg
Heemstede - Het vermaarde 
Bloemencorso Bollenstreek, dat 
dit jaar voor de 72e (!) keer wordt 
georganiseerd, voert dit jaar door 
het centrum van Heemstede. 
Waar de bloemenstoet met praal-
wagens en versierde personen-
wagens jaarlijks langs de Heren-
weg naar Haarlem voert, gaat het 
corso met voorjaarsbloemen dit 
keer door de lange winkelstraat. 
De winkeliersvereniging WCH 
ziet zijn inspanningen beloond, 
heeft geijverd om dit vrolijke 
bloemenspektakel ook in de win-
kelstraat te mogen verwelkomen. 
Aan het evenement, dat op za-
terdag 13 april plaatsvindt, tuigt 
WCH een keur aan leuke dingen 
op: er zijn die dag vanaf 14.0 uur 
diverse acts, vrolijke muziek, pop-
penkast en een draaimolen, maar 
ook is de straat versierd met bloe-
men. Bovendien is de ‘bloemen-
straat’ voor deze gelegenheid ’s 
avonds geopend tot 20.00 uur. 
Heemstedenaren kunnen deze 
zaterdag hun lol op in de fees-
telijke versierde straten waar-
bij ze van 20.30 tot ca 21.45 uur 
alle praalwagens en personen-
auto’s kunnen bewonderen. Heel 
de dag spelen winkeliers met 
mooi versierde etalages al in op 
dit lente-evenement. Uiteraard 
nodigen terrasjes en horeca u 
ook uit om de middag en avond 
door te brengen.
 
Bloemencorso Bollenstreek 
heeft dit jaar als thema ‘Chan-
ging World’. In zijn totaliteit duurt 
het bloemenevenement van vrij-
dag 14 t/m zondag 14 april. Op 
zaterdag 13 april rijdt het cor-
so van Noordwijk naar Haarlem 
– en doet dus Heemstede Cen-
trum aan. Zondag de 14e worden 
de praalwagens in Haarlem op-
gesteld. Het corso vormt mooie 
PR voor de bollenteelt in de kust-
streek en is nationaal en internati-
onaal bekend.
 
Al in 2017 vonden de eerste ge-
sprekken plaats tussen de orga-
nisatoren van het Bloemencor-
so Bollenstreek, de Winkeliersver-
eniging Raadhuisstraat & Binnen-
weg en de gemeente Heemstede 

over omlegging van de route van 
het Corso. In juli 2018 werd het 
besluit genomen om het Bloe-
mencorso over de Raadhuisstraat 
& Binnenweg te leiden. Dit unie-
ke evenement is een enorme pu-
bliekstrekker. Heemstede staat 
mooi op de kaart.
De gemeente verleent volledi-
ge medewerking aan het omleg-
gen van de route. De voorwaarde 
die de gemeente stelde aan WCH 
is wel: “Maak er een feestje van in 
de straat!”
 
Dat nu staat te gebeuren, bijvoor-
beeld met de ‘Happy Flower Hour’ 
koopavond tot 20.00 uur. Van-
af 14.00 uur zijn er diverse leuke 
activiteiten in de door Bloemen-
hof en ‘t Blomke versierde winkel-
straat.
Een groot aantal winkels aan de 
Raadhuisstraat & Binnenweg is 
open tot 20.00 uur, net als de 
meeste horecabedrijven. Vele 
winkeliers zullen voor hun klan-
ten iets organiseren. Denk daar-
bij aan een modeshow, een proe-
verij, een bloemenwedstrijd, ca-
deautjes, een rad van avontuur 
of een hapje en een drankje. De 
organisatie biedt u een complete 
avond uit!
 
Op de fi ets?
Vanaf 17.00 uur is, in verband met 
de veiligheid rondom het corso, 
autoverkeer in de Raadhuisstraat 
& Binnenweg niet meer moge-
lijk. De straat wordt afgesloten 
en parkeren is na 17.00 uur ver-
boden. Dus komt u op de fi ets, 
lopend, of parkeer tijdig op een 
parkeerplaats rondom het cen-
trum.

Mooi Heemstede in de lente
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Bij 150 gram
gebraden
fricandeau

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

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

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zoals eerder verteld is het blok 
huizen nummers 65 tm 81 in 
1919/1920 gebouwd. Voor de-
ze week gaan we het over num-
mer 71 hebben. In de beginja-
ren is het vooral een woonhuis. 
Op 3 februari 1934 wordt Wo-
ningbureau Bosse op nr. 71 ver-
meld in een advertentie, maar 
dat kan ook fout zijn, want het 
wordt ook vermeld op nummer 
70 in die periode. De eerste on-
dernemer komen we tegen in 
het Heemsteeds stratenboek 
van 1940. P. Gude heeft in dit 
stratenboek wel allerlei bena-
mingen als onderneming: Ra-
dio Elektrisch Technisch Bureau, 
Elektrisch Technisch Bureau, Te-
lefunken Service Station, Radio- 
en Grammofoonhandel, Stof-
zuigerspecialist, Radiohandel.
Tot in 1948 wordt Gude nog in 

straatnamenboeken benoemd 
op Zandvoortschelaan 71. In 
het Haarlems Dagblad van 31 
januari 1951 wordt het faillisse-
ment uitgesproken van P.Gude.
In het Haarlems Dagblad van 31 
oktober 1931 staat een adver-
tentie waarin wordt geschre-
ven dat Makelaarskantoor ‘De 
Ridder & Strijbis’ verplaatst is 
naar Zandvoortschelaan 71. De 
toen-foto komt uit het straten-
boek van Bloemendaal van 1 
april 1958. In 1969 wordt het 
pand omgebouwd naar een 
bankgebouw en gaat verder als 
Nutsspaarbank. In het adres-
senboek van 1993 is het de Ver-
enigde Spaarbank/VSB Bank. 
Het is niet helemaal duidelijk 
tot wanneer Zandvoortselaan 
71 bank is geweest. Op nr. 71 
hebben ook gezeten: ‘Oefen-

therapie-Mensendieck Praktijk 
Ritskes’ en ‘Huisartsenpraktijk 
Plompen’. Sinds 1 maart 2015 
zit ‘Stuud Studiebegeleiding’ op 
nummer 71, dependance van 
een organisatie uit Haarlem.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 25 maart 2019. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (42)

Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 31 maart:
dr.Anton Wessels (Amstelveen)

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 31 maart, 10.00 uur. 
Voorganger mevrouw ds.

P. Barnard (Laren).
www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 28 maart 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 31 maart, 10u.
Eucharitieviering, Bavokoor.
Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 31 maart om 10.00 uur,
5e lijdenszondag,
 Ds. Dirk Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 31 maart
10.00 uur: ds. P.I.C. Terpstra

Bloemenzondag
Vierde zondag Veertigdagentijd

Crèche en Kinderkring

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 31 maart 10.00 uur
Spreker: dhr. A. Barth

www.rafael-nehemia.nl

Huwelijk
18-03-2019

Mike Krook &
Alexandra E. Roeloff s

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE
Met enige regelmaat organise-
ren wij iets voor onze vrijwilli-
gers. Soms gewoon voor de ge-
zelligheid en soms om de ken-
nis over dieren te vergroten.
Op zondag 24 maart gaf kat-
tengedragsdeskundige Jonne 
Kramer een presentatie over 
‘kattengedrag en –verzorging 
in het asiel’. Bijna al onze vrij-
willigers van de kattenafdeling 
waren aanwezig om meer te le-
ren over het gedrag van katten 
in de opvang. Aan de orde kwa-
men bijvoorbeeld: Hoe kan ik 
een agressieve kat herkennen? 
En wanneer is een poes ge-
woon heel erg bang? Wanneer 
kan en mag ik een kat aaien? 
Het doel van de presentatie was 
om te leren hoe we samen de 
katten het allerbeste kunnen 
verzorgen. En vooral: wat bete-
kent het gedrag dat een kat laat 
zien. De meeste katten die bij 

onze opvang worden gebracht 
hebben in het begin heel veel 
last van stress en moeten echt 
even wennen aan hun nieuwe 
omgeving. Ook moeten de me-
dewerkers en vrijwilligers om 
kunnen gaan met de dieren die 
gewond of ziek zijn en pijn kun-
nen hebben of zich niet lekker 
voelen. 
De presentatie was dus echt 
toegespitst op de situatie in 
ons asiel. Veel van wat Jonne 
vertelde was  heel herkenbaar 
voor iedereen. De vrijwilligers 
waren blij met alle extra infor-
matie die hen vanaf nu helpt 
om het gedrag van de katten 
beter te kunnen interpreteren. 
Alles wat we hebben bijgeleerd 
komt dan ook direct ten goede 
aan de asiel- en pensionkatten 
in onze opvang. 
De presentatie werd natuurlijk 
afgesloten met een klein hapje 

en drankje om even na te pra-
ten over wat iedereen ervan 
had opgestoken.

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. 

Kattengedrag

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Busexcursie Hanzestad Doesburg 
met bezoek tentoonstelling Chagalle
Heemstede - Op woensdag 17 
april vindt een busexcursie plaats 
naar de Hanzestad Doesburg, 
met stadswandeling. Tevens 
wordt de tentoonstelling Chagal-
le bezocht.
De deelnemers aan de excursie 
verzamelen bij de Luifel,  Heren-
weg 96, Heemstede, waar de bus 
vertrekt om 9.00 uur.

U start de dag met koffi  e en ge-
bak bij het Arsenaal. Na de koffi  e 
wordt u opgehaald door een gids 
voor een stadswandeling. Het 
eerste deel van de middag wordt 
doorgebracht in Museum Lalique 
waar u verwelkomd wordt met 
een drankje en een heerlijk luxe 
lunch aangeboden krijgt.

De middag wordt afgesloten 
bij het Mosterdmuseum. De 
bus brengt u rond half 5 naar 
huis. Kosten: € 78,50 met MJK, € 
81,00 zonder MJK, inclusief ver-
voer, koffi  e met gebak, stads-
wandeling/gids, arrangement 
Lalique (entree, lunch, lezing, 
pianorecital, rondleiding, be-
zoek Mosterdmuseum en kopje 

thee. Opgeven kan uiterlijk tot 9 
april. Een uitgebreide omschrij-
ving van de excursie vindt u op
www.wijheemstede.nl.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 5483828.

Trefpunt-lezing: Het goud van 
Nubië door Diana de Wild
Heemstede - Op dinsdag 2 april 
houdt Diana de Wild de Trefpunt-
lezing ‘Het goud van Nubië’,  in De 
Luifel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Van 16 december tot 5 mei is 
in het Drents Museum in Assen 
de tentoonstelling Nubië, land 
van de zwarte farao’s te zien. 
Vooral de tijd tussen 750 en 664 
v.Chr. krijgt bijzondere aandacht 
in de tentoonstelling: dit was de 
tijd dat Nubische vorsten als fa-
rao’sover Egypte heersten. De-
ze farao’s lieten zich in hun ei-
gen land in piramides begraven. 
Uit deze piramides zijn vondsten 
te zien op de tentoonstelling. Ie-
dere maand zijn er culturele Tref-
punt-lezingen en/of presentaties 

op dinsdagmiddag om 13.30 uur. 
De entree is € 5,-. Deze populai-
re middagen zijn wel vaak snel 
vol. Wij adviseren u om te reser-
veren als u verzekerd wilt zijn van 
een plekje. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van ma t/m do tussen 9-16 
uur en op vrij tussen 9-13 uur:
tel.: 5483828.

Alzheimer Café 
aar e  et fi 

Regio - Op maandagavond 1 april 
vindt het Alzheimer Café plaats, in 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 in Haarlem. Deze 
avond staat de fi lm: ‘Dilemma’s bij 
Dementie; in gesprek met mantel-
zorgers’, op het programma. Na de 
pauze gaan de aanwezigen in ge-
sprek met elkaar over  waar je te-
gen aanloopt bij dementie. Aan-
vang: 19.30 uur, toegang gratis.
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Voetspecialisten bundelen krachten
Heemstede - Podoloog Jessica 
Kaptein (44) heeft bijna 13 jaar 
een eigen praktijk die sinds 2005 
is gevestigd aan de Lentelaan 8a 
in Heemstede. De Register Po-
doloog A + B en podoposturaal 
therapeut bundelt haar krach-
ten met een andere voetspecia-
list, pedicure Eveline Turkenburg 
in hetzelfde pand. Samen zien ze 
veel voetklachten voorbij komen. 
“Eigenlijk is het zo logisch, want 
veel voetklachten kan ik verhel-
pen met mijn expertise en bij-
voorbeeld een aangepaste zool. 
Maar dat wil nog niet zeggen dat 
het bezoek aan de pedicure daar-
mee overbodig is geworden. In-
tegendeel. Klachten kunnen ver-
minderen, maar een goede en 
vakkundige voetverzorging voor-
komt veel ellende. Ik weet dat ze 
bij Eveline in goede handen zijn.” 

Naast gediplomeerd pedicure is 
Eveline Turkenburg (51) tevens 
verpleegkundige. Die combinatie 
zorgt voor een brede vakkennis. 
“Ik ben zowel basis- als cosme-
tisch pedicure”, vertelt ze, “maar 
ook medische aandoeningen 
kan ik behandelen. Ik heb de me-
dische vakopleidingen gedaan, 
maar niet de diploma’s behaald. 
Dat is een bewuste keuze, want 
het bespaart mij veel rompslomp 
omtrent de zorgverzekering.”
Bijscholen doen beide voetspeci-
alisten geregeld. Ook Jessica Kap-
tein volgt een opleiding tot me-
disch pedicure, puur vanwege de 
vakkennis.

Klachten voorkomen
Voet- en houdingsklachten zijn 
veel voorkomende ongemak-

ken, zeker niet alleen bij volwas-
senen, volgens Kaptein. “Tijdens 
het groeiproces kunnen kinderen 
last krijgen van voeten, knieën en 
heupen en een afwijkend looppa-
troon ontwikkelen. Rond het tien-
de jaar moet het hielbeen nog sa-
mengroeien. Als je op die leeftijd 
veel aan sport doet, krijg je vaak 
problemen die met een sport-
steunzooltje verholpen kunnen 
worden.”

De voetspecialisten hebben een 
advies voor iedereen met een be-
roep waarbij je veel moet staan 
of lopen: gebruik goede schoe-
nen die voldoende steun geven 
en maak gebruik van onze kennis, 
bij voorkeur al voordat de klach-
ten beginnen. Eveline: “Ik kreeg 
laatst een jonge vrouw in mijn 
praktijk die de opleiding deed tot 
stewardess. Haar moeder heeft 

haar meteen naar mij gestuurd 
en ze heeft gelijk. Voeten vormen 
de basis tot veel klachten, want 
ze bepalen de houding van je li-
chaam.” Jessica ziet dagelijks de 
gevolgen van een onbalans in 
houding. “Het kan resulteren in 
knie-en nekklachten en pijn in 
de onderrug. Een steunzool op 
maat is dan een uitstekend hulp-
middel.
Schoenenspeciaalzaak Kaptein 
heeft veel ervaring met schoe-
nen in combinatie met steun-
zolen. Afspraken met Jes-
sica Kaptein via de winkel 
023-5286745 of via de website 
www.kapteinpodologie.nl.

Afspraken met Eveline Turken-
burg via www.pedicure-eveline.
nl of telefonisch: 06 38312665.

Mirjam Goossens

Links Eveline Turkenburg, rechts Jessica Kaptein.

Lezing en open huis bij Odd Fellows
Regio - De Odd Fellows van de 
IJmond- en Duinroosloge vieren 
in april van dit jaar dat hun we-
reldwijde organisatie 200 jaar 
geleden in Baltimore (USA) werd 
gesticht. Op nationaal niveau 
vindt deze viering op grootse wij-
ze plaats op 6 april in Emmeloord. 
Deze viering zal gepaard met 
een grote donatie aan het pro-
ject Kindercoaches van het Le-
ger des Heils. Met dit bedrag kan 
de professionele opleiding van 
deze coaches worden bekostigd, 
hopelijk tot in lengte van jaren.
Alle loges (afdelingen) in Neder-
land en België hebben aan dit 
substantiële bedrag bijgedragen, 
ook de Velsense Odd Fellows.

In Velsen wordt dit gevierd door 
alle belangstellende inwoners 
van de regio IJmond en Zuid-Ken-
nemerland uit te nodigen voor 
een tweetal interessante evene-
menten
Op donderdag 4 april vanaf 19.30 
uur is iedereen van harte wel-
kom in het gebouw van de Odd 
Fellows aan de Stationsweg 95 
in Velsen-Zuid. Omstreeks 20.00 
uur zal de heer Pieter Terpstra een 
lezing c.q. presentatie geven, ge-
titeld: “Mens zijn in een verande-
rende wereld”. Spreker, die van 
huis uit theoloog is, zal aan de 
hand van het boek Homo-De-

us (‘supermens’) van de schrijver 
Harari, ingaan op de soms ingrij-
pende veranderingen van onze 
tijd. 

Op donderdag 11 april vanaf 
19.30 uur is iedereen opnieuw 
van harte welkom in het Odd Fel-
lowgebouw. Men kan dan een 
Odd Fellowgebouw van binnen 
bekijken. Na een introductie over 
het doen en laten van de Odd Fel-
lows, kan men een bijeenkomst 
meemaken in de bezinnings-
ruimte, zoals dat bij de Odd Fel-
lows wekelijks of tweewekelijks 
gebruikelijk is. Uiteraard is er 
alle ruimte voor het stellen van 
vragen.

Vanwege het beperkt aantal zit-
plaatsen hierbij het verzoek voor-
af even aan te melden bij de heer 
A. de Swart, tel. 06-2244.9345, 
e-mail: 40ijmond@oddfellows.nl.

Laat. even weten of u komt voor 
de lezing op 4 april/voor de bij-
eenkomst op 11 april/voor bei-
de en alleen of met partner of an-
der. Parkeren kan onder andere 
op de hoek met de Min. van Hou-
tenlaan; beide evenementen zijn 
gratis toegankelijk en inclusief 
koffie en consumptie.

Het adres is: Stationsweg 95, 1981 
BB Velsen-Zuid. Zie ook:
www.oddfellows-velsen.nl.

Lichte stijging 2018 meldingen 
discriminatie in Kennemerland
Regio - Afgelopen donderdag 
21 maart vond de internationale 
dag tegen racisme en discrimina-
tie plaats.  Deze werd ooit uitge-
roepen door De Verenigde Naties, 
vanwege de discriminerende pas-
jeswetten in Zuid-Afrika ten tijde 
van het apartheidsregime en het 
gewelddadig optreden van de 
Zuid-Afrikaanse overheid tegen 
demonstraties. Het Bureau Discri-
minatiezaken Kennemerland (BD) 
maakte op deze dag de cijfers 
over 2018 bekend, over discrimi-
natie en ongelijke behandeling in 
Kennemerland, die bij het bureau 
zijn gemeld.

Discriminatie en racisme komt 
nog steeds regelmatig voor. In 
2018 ontving het BD in totaal 205 
meldingen van discriminatie, een 
stijging van 5% ten opzichte van 
2017.  Op basis hiervan is de top 
drie van discriminatieklachten 
samengesteld. 

Op de eerste plaats de discrimi-
natieklachten die binnenkwamen 
op grond van ras of afkomst. De 
meeste klachten gaan traditiege-

trouw over rassendiscriminatie. 
Dit jaar gaat het om 65% van het 
totaal. Het gaat vooral om klach-
ten gerelateerd aan etniciteit of 
afkomst (40%), of belediging van-
wege huidskleur (25%). Antisemi-
tisme werd weinig gemeld (vijf 
klachten). 

Op plaats twee volgen de klach-
ten die binnenkwamen over sek-
suele gerichtheid. Het aantal dis-
criminatieklachten op grond van 
(homo)seksuele gerichtheid is 
licht gestegen; er kwamen 21 
klachten over binnen, 10% van 
het totaal. Het merendeel van de 
incidenten is gericht tegen ho-
moseksuele mannen in hun ei-
gen woonomgeving. 

Op de derde plaats kwamen de 
meeste klachten op grond van 
handicap, chronische ziekte en 
geslacht. Opvallend is dat ten op-
zichte van 2017 handicap/chroni-
sche ziekte op de tweede plaats 
stond en seksuele gerichtheid op 
de derde. 

Het aantal klachten op basis van 

godsdienst daalt langzaam naar 
4% van het totaal. Dit is opvallend 
laag, gezien de signalen van met 
name moslimvrouwen die een 
hoofddoek dragen en vrijwel da-
gelijks te maken krijgen met vij-
andige bejegening.
De meeste discriminatieklachten 
spelen zich af in de eigen woon-
wijk en op de arbeidsmarkt. 

Ondanks de lichte stijging van het 
aantal meldingen, blijft het totaal 
ver achter bij de ervaren discrimi-
natie door mensen. Het BD krijgt 
regelmatig signalen van discrimi-
nerende beledigingen of scheld-
partijen of uitsluiting om bepaal-
de kenmerken. Hierover wordt 
echter geen melding in de zin van 
een klacht ingediend.     

Naast klachtbehandeling en regi-
stratie van klachten, geeft het BD 
voorlichting en training, doet het 
onderzoek en geeft het informa-
tie en advies. Meer informatie en 
het melden discriminatieklachten 
op: www.bdkennemerland.nl.

Bart Jonker

Heemstede - De Oude Kerk aan het Wilhelmina- 
plein, het oudste monument van Heemstede, 
is voor het Heemsteedse culturele leven essen- 
tieel. Daarom organiseert Stichting Vrienden 
van de Oude Kerk samen met het Voorwegkoor 
op zondagmiddag 31 maart om 15.00 uur een 
benefietconcert. De deuren zijn vanaf 14.30 uur 
open.

Doel van het benefietconcert is ervoor te zor-
gen dat er voldoende middelen zijn voor het 
beheer en onderhoud van de kerk, het orgel en de 
vleugel.  Ieder jaar is daarvoor veel geld nodig.

Zingen is voor het Voorwegkoor al 25 jaar een 
geweldige manier van ontspanning. De oor-
sprong van het koor is terug te vinden in hun 
naam. Het koor is begonnen als een groep en-

thousiaste ouders van kinderen op de Voorweg-
school in Heemstede. Inmiddels is de samen-
stelling van de groep grotendeels veranderd, de 
kinderen van toen zijn nu volwassen. Vorig jaar 
vierde het koor zijn 5e lustrum.

Het plezier in de muziek staat voor nog steeds 
voorop maar het koor wil ook wel écht iets 
moois neerzetten. Het waarmaken van deze uit-
daging wordt gedaan onder de professionele 
begeleiding van dirigent Bas van Splunter en pi-
anist Jasper Swank.
Het repertoire loopt van popmuziek en klassie-
kers tot hedendaagse pop met af en toe een uit-
stapje naar de jazz.

Ieder is van harte welkom. Na afloop wordt er 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

enefietconcert oor eg oor de Kerk

Heemstede - De helft van Heemstede is groen, dat willen de 
bewoners ook zo houden. Als je dan kans ziet om gratis je tuin 
te verjongen, dan zijn dat twee vliegen in een klap. Zaterdag 23 
maart kon je op het Raadhuisplein in Heemstede terecht voor  
ratis bomen. Er werden er maar liefst achttienduizend wegge- 
geven. In twee uur tijd was het Raadhuisplein weer schoon. 
Zo snel was Heemstede erbij om de kleine beuken, lindes, wilgen, 
kastanjes of populieren onder de snelbinders te stoppen, want 
ze waren nog  handzaam ook. Bloeiende bomen, fruitbomen en 
kruisbessen, frambozen, wilde peren en zwarte bessen; hoe vroe-
ger des te meer keuze. Wat ging dat snel zonder kassa. 
De boomweggeefactie is een initiatief van de Hoofddorpse 
heemtuin De Heimanshof en Stichting MEERGroen. Hoofddorper 
Franke van der Laan, van beide voorman, legt uit: ”De natuur is 
zeer productief met het uitzaaien van jonge boompjes en strui-
ken. Die hebben wij bij al onze 32 natuurprojecten in de regio 
verzameld en nu zoeken we goede nieuwe plekken voor al dat 
groen.” In Heemstede, typisch groen.

Ton van den Brink

Schuif aan bij de 
Verhalentafel
Heemstede - Vindt u het leuk om 
uw verhalen over vroeger met an-
deren te delen? Samen herinne-
ringen op te halen? Sinds enkele 
jaren organiseert Sybil van Dam 
Verhalentafels. Bij de Verhalen-
tafel vertellen de deelnemers el-
kaar verhalen over het alledaagse 
leven van vroeger in hun dorp of 
stad. Vaak nemen ze oude voor-
werpen en/of foto’s mee. Ook 
neemt Sybil zelf soms foto’s en 
filmbeelden mee om de verhalen 
weer in herinnering te brengen.

De verhalentafel is op vrijdag 5 
april van 10.00 – 12.00 uur bij de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
in Plein1, Julianaplein 1, Heem-
stede. 

Groen snel uitverkocht:

Veel groen zonder poen
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Meet & Greet 30 maart vanaf 15.00 uur
Klooster Alverna, een unieke werkplek
Heemstede - Vlakbij het station 
Heemstede-Aerdenhout ligt het 
klooster Alverna. Rust en groen 
en toch dichtbij alle voorzienin-
gen; het voelt bijna als vakantie.

Altijd al willen weten hoe het 
is om in een klooster te wer-
ken? En hoe het kloosterleven er 
vroeger uitzag? Op zaterdag 30 
maart vanaf 15.00 uur is er een 
unieke kans om een kijkje te ne-
men in Alverna. De ZorgSpecia-
list -  vanaf 2011 actief in Alverna - 
organiseert in afstemming met 
de zusters van Alverna een Meet 
& Greet.
Zorgmanagers Merel en Patricia 
zijn enthousiast: “Vanuit de 
ZorgSpecialist verlenen we zorg 
en ondersteuning aan zusters 
die zelfstandig wonen.  Op on-
ze kleinschalige woonvoorzie-
ning ‘De Tuinkamer’ wonen veelal 
mensen met dementie; bijna al-
lemaal zonder religieuze achter-
grond. Bijzonder is dat er in Alver-
na steeds meer mensen ‘van bui-
tenaf’ komen wonen. Dat maakt 
Alverna een dynamische plek.”

Programma 30 maart
Als er iemand kan vertellen over 
het rijke kloosterleven is het zus-
ter Jeannette. Zij neemt je mee 
– met dia’s die de tijden van wel-
eer doen herleven -  in de kleur-
rijke geschiedenis van haar leven. 
Belangstelling voor de religieu-
ze beleving van de zusters in Al-
verna? Laat je dan rondleiden, en 
neem een kijkje in de kapel. Case-

Politiek verdeeld over Manpadslaangebied
Heemstede - In een poging het 
vastgelopen Manpadslaanpro-
ject, dat de politiek en bewoners 
al tijden bezighoudt, vlot te trek-
ken kwam het college met een 
voorstel. Daartoe stelde het col-
lege voor de volgende drie vari-
anten op 18 maart voor te leggen 
aan de commissie ruimte. 1. Het 
bureau RHO opnieuw te laten kij-
ken hoeveel woningen er nodig 
zijn om geld te genereren om zo 
het gebied groen in te richten. 2. 
RHO te laten uitzoeken of de eer-
der 20 geplande woningen in de 
zuidwest hoek op grond van de 
eigenaren/ontwikkelaars een op-
lossing biedt. 3. Niets doen en 
alles laten zoals het nu is.
Uiteraard roept ieder voorstel re-
acties op. Stichting Manpadslaan 
is verbijsterd. Zij willen het geld 
dat vrijkomt bij de verkoop van 
de aandelen ENECO (+/-20 mil-
joen) inzetten. Dat geld zal vrij-
wel zeker worden gebruikt om 
de schuldenlast van de gemeen-
te te verminderen om zo ten goe-
de te laten komen aan alle inwo-
ners. De volkstuinders claimen 
van voormalig wethouder Van de 
Stadt (VVD) zwart-op-wit te heb-
ben dat zij kunnen blijven zitten. 
Andere partijen hadden zich ook 
al in die richting uitgelaten. Wat 
duidelijk werd is dat de provincie 
N-H er geen cent voor wil uittrek-
ken en hoogstens op onderdelen 
wil meewerken, zoals het verleg-
gen van de ecologische verbin-
ding van de Hartekamp naar het 
Manpad.

De Provincie heeft ook aangege-

ven het gebied qua natuurwaar-
de niet interessant te vinden. 
Wethouder Van der Have (HBB) 
mikt op een snel en eenvoudig 
onderzoek, waarvoor nog geld 
op de plank ligt. Volgens Boeder 
(CDA) is er al genoeg onderzocht 
in 2017 dus is nieuw onderzoek 
niet nodig. Verrips (GL) wil het 
groen houden terwijl zijn fractie-
genoot eerder de deur voor be-
perkte woningbouw openlaat. 
Verrips wil geen 20 villa’s maar als 
het dan toch moet liever bestaan-
de bouw vervangen door nieuw-
bouw. Jaap Verschoor, voorzit-
ter van de Historische Vereniging 
kwam met een ‘tussenidee’: iets 
tussen optie 2 en 3 in. Dus be-
perkte bouw en veel natuur. Hier-
voor toonden een aantal partijen 
wel begrip. Volgens Jagtenberg 
(HBB) ligt er nu alleen een pro-
cesvoorstel op tafel waarover de 
commissie moet beslissen en HBB 
is daar vóór. GroenLinks wees 

nog op het feit dat als de huidi-
ge landbouwgrond wordt omge-
zet in natuur er een flinke waar-
dedaling optreedt, zodat de hui-
dige grondbezitters gecompen-
seerd moeten worden. D66 blijft 
bij hun eerdere stellingname dat 
niets doen geen optie is, maar wil 
een plan zien voor het hele ge-
bied.

Het is wel een feit dat projectont-
wikkelaars het overgrote deel van 
het gebied bezitten. Alleen met 
hun medewerking kan er iets tot 
stand worden gebracht. Uitein-
delijk werd is met veel mitsen 
en maren akkoord gegaan met 
het voorstel om nog onderzoek 
te doen dat in mei klaar moet 
zijn. CDA en D66 stemden tegen. 
In mei volgt het moment waarop 
er een keuze gemaakt moet wor-
den.

Eric van Westerloo

HFC Heemstede maakt titelaspiraties waar
Heemstede - HFC Heemstede 
maakte een grote stap richting 
de titel door zondag 24 maart 
medekandidaat HYS met 5-0 aan 
de kant te zetten. De Haarlem-
mers konden maar 10 minuten 
in de tweede helft een vuist ma-
ken. Het was de Heemsteedse 
ploeg die de klok sloeg. Na 15 mi-
nuten stond de 3-0 al in de boe-
ken. Met bij vlagen goed aanvals-
spel liet Heemstede HYS zien de 
betere te zijn.

De doelman van HYS zag er niet 
echt betrouwbaar uit. Dat werd 
bevestigd toen duidelijk was dat 
het een gelegenheidskeeper was. 
Hij werd wel heel eenvoudig ver-
schalkt, omdat hij vaak veel te ver 
voor zijn doel stond. Mathijs Post-
ma en Marco Trox waren de doel-
puntenmakers. Heemstede speel-
de zonder Jan van der Nes die op 
de training zijn enkel had gebro-
ken. Jan is een vaste waarde in 
het team van coach Amir Sady-
doust. 

Na de onderbreking voor een be-
kertje thee duurde het nog een 
aantal minuten voordat de doel-
man Weber van Heemstede eens 
kon laten zien wat hij kon. Met 
een fraaie zweefduik hield hij 
zijn doel schoon. Een speler van 
HYS  kreeg de rode kaart, omdat 
hij zonder dat aan te geven van 
het veld liep en daarbij zijn shirt 
had uitgetrokken. Dat mag niet 
van de KNVB. Er vielen meer ge-

le kaarten aan de kant van HYS, 
die een flinke portie fysiek ge-
weld in de strijd gooide. Rond de 
70ste minuut kreeg HFC een pe-
nalty. Aanvoerder Marijn Vester 
mikte precies goed voor de 4-0. 
Kort voor dit moment had er al 
een doelpunt moeten vallen. Een 
van de verdedigers van HYS werk-
te de bal met de hand tegen de 
onderkant van de lat. De scheids-
rechter zag het niet en de grens-
rechter van HYS negeerde dit. Een 
volgend doelpunt van HFC werd 
afgekeurd wegens buitenspel. 
Dillen van de Spek maakte kort 
voor het einde er nog 5-0 van. 

Met verzorgd voetbal en een juis-
te veldbezetting gaat HFC Heem-
stede richting de titel. Er zijn nog 
een paar klusjes te klaren, maar 
de vooruitzichten zijn uitstekend. 
Op 7 april vervolgt Heemstede 
de competitie tegen DIO in Haar-
lem, die thuis altijd lastig te be-
spelen is.
Gezien het spelbeeld dit hele sei-
zoen al en de voorsprong op de 
concurrentie, mag promotie niet 
meer misgaan. Voor Heemstede 
lonkt de 4e klasse met tegenstan-
ders als BSM en RCH. 

Eric van Westerloo

Friday Night FunRun door 
Lopers Company by Enno
Heemstede - Iedere laatste vrij-
dag van de maand organiseert 
Lopers Company by Enno een 
loopje door Heemstede. Je loopt 
in je eigen tempo hard. Zodoen-
de kan iedereen meedoen. Als je 
mee wilt lopen, kom dan vrijdag 
29 maart naar het Runninghouse 

op de Binnenweg 35. Ze starten 
om 19:00 uur en rond 20:00 uur 
zijn ze weer terug.

Meer informatie bij Lopers Com-
pany by Enno, Binnenweg 35 in 
Heemstede of via enno@lopers-
companyheemstede.nl.

manager Dorien weet haar ken-
nis over dementie in de praktijk te 
vertalen, zodat je er meteen mee 
aan de slag kan gaan. Wil je erva-
ren hoe beperkingen (door ou-
derdom) kunnen voelen? Kruip 
letterlijk in de huid van ons verou-
deringspak. Het geeft je meer in-
zicht dan een dik studieboek kan 
doen. Vanuit de ZorgSpecialist is 
er alle informatie over de verschil-
lende mogelijkheden, dienstver-
banden en opleidingsmogelijk-
heden. Spreekt het je aan om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan? 
Kom gerust en ervaar of Alverna 
bij je past.

Voor wie?
Iedereen die belangstelling heeft 
en nieuwsgierig is naar het kloos-
ter Alverna en omgeving als werk-
plek. Verzorgenden IG, verpleeg-
kundigen, huishoudelijk verzor-
genden en vrijwilligers. Aanmel-
den via team4@dezorgspecialist.
nl kan, maar is niet noodzakelijk. 
Informatie: 023-5100200.
Ieder die komt krijgt een goodie-
bag. Klooster Alverna, Boeken-
roodeweg 9 in Aerdenhout. De 
ingang van Alverna bevindt zich 
links op de Zonnebloemlaan vlak 
voor de kruising met de Boeken-
roodeweg. Rij het landgoed op 
naar het gele gebouw aan het 
einde van de weg links.

Heemstede - Ukkies swipen ge-
routineerd naar hun favorie-
te filmpjes en apps. Maar zijn de-
ze apps en filmpjes wel zo goed 
voor ze? Tijdens het Mamacafé 
op woensdag 3 april van 10:00 – 
11:30 uur, kun je al je vragen stel-
len over mediaopvoeding. Let 

op: dit Mamacafé, dat gewoon-
lijk plaatsvindt op bij de Biblio-
theek Heemstede aan Plein1, is 
eenmalig in de binnenspeeltuin 
van Tuincentrum De Oostein-
de, Zandlaan 22, op de grens van 
Hillegom en Bennebroek. Neem je 
baby/peuter mee. Toegang gratis.

Mamacafé eenmalig in 
Tuincentrum De Oosteinde

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

Prijzenfestival bij Turenhout 
Heemstede - De afgelopen we-
ken hielde Garagebedrijf Turen-
hout een grote win-actie.
Bij het bedrijf, gevestigd tegen-

over het Raadhuis aan het Raad-
huisplein kon je wekenlang kans 
maken op grote prijzen. 
Veertig jaar ervaring in het vak 

moet natuurlijk gevierd worden! 
Onlangs kwam de win-actie tot 
een einde en was het zaak om de 
winnaars blij te maken.
Hoofdprijswinnaar van de elektri-
sche fiets ter waarde van €2000,- 
(mede mogelijk gemaakt door 
Sander tweewielers) is Karin 
Broers.

Winnaars van de dinercheque 
van €100,- (mede mogelijk ge-
maakt door Restaurant de Vlees-
schouwerij) zijn Jacqueline Zwar-
ter en Jaap Verschoor.

Winnaars van de bandenset à 
€400,- zijn Philippine Hoyng en 
Bob Smit. Een leuke actie van een 
echt Heemsteeds bedrijf, dat ove-
rigens klanten heeft uit de gehe-
le regio.

Film & Diner: Romantische komedie
Heemstede - Een keer per maand 
wordt er ’s middags een film ge-
draaid in de grote zaal van de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede, 
met aansluitend een diner. De 

film op donderdag 4 april is een 
romantische komedie en start 
om 16.00 uur. Na de film kunt u 
genieten in de gezellige foyer 
van een driegangen diner. Kosten 

voor film & diner zijn € 15.  Reser-
veren kan via www.wijheemste-
de.nl of telefonisch van ma t/m 
do tussen 9-16 uur en op vrij tus-
sen 9-13 uur: tel.: 548 38 28.
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De laatste tijd is er veel 
aandacht in de media voor 
het verminderen van het 
gasverbruik. Een manier 
om te minderen is het over-
stappen op all electric. Dit 
houdt in dat u geen gebruik 
meer maakt van gas in uw 
woning (of bedrijfspand). 
Hierbij wordt de gasaan-
sluiting afgesloten of zelfs 
weggehaald. U gaat dan bijvoorbeeld over op elek-
trisch koken en voor de verwarming gaat u gebruik 
maken van een warmtepomp. Er zijn twee hoofdgroe-
pen van warmtepompen. 

De grondgebonden warmtepomp haalt de warmte zoals 
de naam al aangeeft uit de grond en de luchtwarmtepomp 
haalt de warmte uit de buitenlucht. Aangezien deze manier 
van verwarmen wezenlijk anders is dan verwarmen met gas, 
zijn er twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om 
het gebruik van een warmtepomp mogelijk te maken:

• Goede isolatie
• Een afgiftesysteem dat geschikt is voor Lage Temperatuur 

Verwarming (LTV). Dit is bijvoorbeeld vloerverwarming of 
speciale LTV radiatoren.

Een warmtepomp werkt met een lage temperatuur en kan 
niet zoals met een gastoestel snel naar een hoge tempe-
ratuur gebracht worden. Als er geen goede isolatie is kan 
de warmtepomp (met die lage temperatuur) de woning niet 
goed verwarmen. Door die lage temperatuur moet het afgif-
teoppervlak van de warmte ook groter zijn dan de radiatoren 
(relatief klein afgifteoppervlak) die bij een CV ketel gebruikt 
worden. Een vloerverwarming heeft een veel groter afgifte-
oppervlak dan een radiator en is daarom beter te combine-
ren met een warmtepomp.
Als een woning (of bedrijfspand) niet voldoende geïsoleerd 
is, geen vloerverwarming heeft of de kosten van een all elec-
tric oplossing een drempel zijn, kan er ook gekozen worden 
voor een hybride oplossing om de woning te verwarmen. 
Hierbij blijft men gebruik maken van een CV ketel, maar 
daarnaast wordt er een duurzaam toestel geplaatst waar-
mee (zonder gebruik van gas) een deel van de verwarming 
van de woning plaatsvindt. Hiervoor kan men bijvoorbeeld 
kiezen voor een luchtwarmtepomp. 

Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie 
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame 

verwarmingsapparatuur.  Voor meer informatie 
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Eric de Kriek

Van het gas los?

van gas naar duurzaam

Voorjaarsmarkt ontmoetingscentra geslaagd
Heemstede - De gezamenlij-
ke voorjaarsmarkt op Plein1, die 
werd gehouden door Ontmoe-
tingscentra Dreefhart van zorgor-
ganisatie Kennemerhart en Ont-
moetingscentrum Heemstede op 
afgelopen vrijdag 23 maart, was 
zeer geslaagd en gezellig.

Deze centra zetten zich in voor 
mensen met onder meer geheu-
genproblemen en voor mensen 
die op zoek zijn naar sociale con-
tacten en activiteiten.  Doel was 
om zoveel mogelijk geld op te 
halen ten behoeve van activitei-
ten voor de deelnemers van deze 
ontmoetingscentra.
Zij konden hun wens ophan-
gen in een speciaal opgestelde 
wensboom. Ook WIJ Heemstede, 
vitaliteitscentrum De Drive en 
Roads, een organisatie voor so-
ciale participatie en arbeidsre- 
integratie, waren van de partij. 
Heemstedenaren konden zo ken-

nismaken met al deze organisa-
ties met hun activiteiten en zien 
waar zij voor staan.

Tevens was er een loterij, waar-
voor diverse winkeliers van de 
Binnenweg en de Raadhuis-

straat spontaan vele prijzen 
beschikbaar hadden gesteld. 
Bart Jonker

Voorjaarsmarkt met links de opgetuigde wensboom.

Groene Energiefabriek Meerlanden open voor publiek
Zaterdag uitdeeldag compost bij 
Milieustraat Cruquiusweg
Heemstede - Zaterdag 30 maart 
is de Landelijke Compostdag. Be-
woners van veertien gemeen-
ten in de regio kunnen dan weer 
gratis MeerCompost ophalen bij 
de milieustraat in hun gemeen-
te. Belangstellenden kunnen die 
dag ook een rondleiding krijgen 
in de Groene Energiefabriek van 
Meerlanden in Rijsenhout en zien 
hoe compost tot stand komt. Het 
uitdelen van compost gebeurt in 
Heemstede aan de Milieustraat, 
Cruquiusweg 47, van 9.00 tot 
16.00 uur.
Met deze actie bedanken Meer-
landen en de gemeenten inwo-
ners voor hun inspanningen om 
GFT (groente, fruit en tuinafval én 
etensresten) te scheiden. Op deze 
manier kunnen zij kennis maken 
met een van de zes producten af-
komstig uit de Groene Energie-
fabriek waar het GFT wordt ver-
werkt: MeerCompost.
Met het scheiden van GFT begin-

nen inwoners letterlijk zelf iets 
moois; schone GFT levert goede 
kwaliteit compost dat de bodem 
van (moes)tuinen energie geeft. 
Het is een natuurlijke bodemver-
beteraar, die de groei van bloe-
men en planten op een milieu-
vriendelijke wijze stimuleert. Het 
zorgt daarnaast voor de water-

huishouding en een natuurlijke 
balans in de bodem. Een gezonde 
bodem begint dus al thuis in de 
keuken, de tuin en op het balkon!
Voor het ontvangen van gratis 
zakken MeerCompost tijdens de 
Landelijke Compostdag kan om 
een legitimatie worden gevraagd. 
De zakken worden uitgedeeld zo-
lang de voorraad strekt.
 
Groene Energiefabriek 
in Rijsenhout
Naast het ophalen van compost 
kan het publiek op de Landelij-
ke Compostdag ook zelf zien hoe 
GFT in de Groene Energiefabriek 
in Rijsenhout 100% wordt gere-
cycled tot zes nuttige producten. 
Rondleiders van Meerlanden la-
ten geïnteresseerden in een half 
uur het hele proces van groen af-
val als grondstof voor groene pro-
ducten zien. De rondleidingen 
vinden doorlopend plaats van 
9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden 
aan de Aarbergerweg 41 in Rij-
senhout en zijn geschikt voor kin-
deren vanaf 7 jaar. De toegang is 
gratis. Geïnteresseerden kunnen 
zich opgeven via de website van 
Meerlanden: www.meerlanden.
nl/mijn-gemeente/compostdag.

Ook ERA-makelaar Van den Putten doet mee
Open Huizen onverminderd populair
Heemstede - “Niets nuttiger dan 
huizen kijken tijdens een Open 
Huizen Route als je op zoek bent 
naar een huis. Huizen zien er al-
tijd anders uit dan op de foto’s, 
dus het loont zeker de moeite. 
Het heeft ons erg geholpen in de 
speurtocht naar ons nieuwe huis”, 
aldus een kijker van de vorige 
Open Huizen Route.
“Het is goed dat een groot aantal 
van onze verkopers heeft beslo-
ten om zaterdag 30 maart mee te 
doen”, aldus Katja Verheul van Van 
den Putten ERA Makelaars. “Wij 
adviseren verkopers altijd om 
mee te doen, zeker als startschot 
van de verkoop. Hoe handig is het 
om alle kijkers op dezelfde dag te 
hebben? En voor huizenzoekers is 
het een hele makkelijke en laag-
drempelige manier om zich op 

de huizenmarkt te oriënteren. 
Je kunt zonder afspraak gewoon 
aanbellen en een kort kijkje ne-
men in een huis dat te koop staat 
en meedoet aan deze actie. Veel 
kijkers wil zeker niet zeggen dat 
er ook veel kopers zijn. Het is voor 
de verkoper een hele efficiënte 
manier om de kijkers van de ko-
pers te scheiden. Echt serieus ge-
interesseerde mensen maken een 
vervolgafspraak om het huis uit-
gebreid te komen bekijken over 
een paar dagen. Voor de verkoper 
is dat ook fijn. Hij weet dat er seri-
euze interesse is als kijkers terug-
komen voor een vervolgbezoek.
Het is nog best een hele klus om 
je huis in optimale staat te bren-
gen voor een bezichtiging waar 
alle kasten open gaan en alles on-
der een vergrootglas wordt be-

keken. In een huis wordt nu een-
maal geleefd. Toch moet je kijkers 
niet afleiden, maar het huis zo 
neutraal, opgeruimd en leeg mo-
gelijk tonen.”
 
Tijdens de afgelopen Open Hui-
zen Route zijn er weer veel be-
zoekers geweest. Ook zijn er een 
paar woningen afgevallen, die op 
het laatste moment voor de actie-
dag werden verkocht. De Open 
Huizen Route werkt soms ook als 
accelerator, wanneer er al onder-
handelingen lopen op een pand.

U vindt woonnieuws en woon-
weetjes op de Open Huizen Rou-
te pagina van ERA op Facebook. 
U bereikt ERA-makelaar Van den 
Putten via www.vandenputten.
com of via Facebook.

De hotels op veel zonbestemmingen, zoals bijvoorbeeld Mallor-
ca, zijn bij veel toeristen in trek.
Na zich te goed gedaan te hebben aan het ontbijtbuffet in het 
hotel, pleurt een aantal toeristen ongegeneerd een badhand-
doek op de ligbedden bij het zwembad, rond een uur of negen. 
Vervolgens gaan ze de gehele ochtend, of zelfs nog een groot 
deel van de middag, op hun dooie gemak van alles en nog wat 
doen, behalve bij het zwembad liggen. Besmet met dit ‘hand-
doekvirus’ voorzien van het symptoom egoïsme, ‘bezetten’ zij 
de ligbedden urenlang voor anderen, zonder hiervan gebruik 
te maken. Een gênante vertoning, kortom asociaal. Het ergste 
is dat er vaak duidelijk op een bord bij het zwembad vermeld 
staat dat dit niet toegestaan is. Zelfs in meerdere talen, waar- 
onder het Nederlands. Tuurlijk zijn er altijd lieden die denken: 
“Ach, voor mij geldt dit niet”. 

Op een dag lag ik bij het zwembad, omringd door veel lege 
ligbedden, slechts bezet door menig argeloze badhanddoek. 
De Spaanse hotelmanager liep driftig het terras op en nam 
hoofdschuddend en geërgerd de situatie in ogenschouw. Zo’n 
drie kwartier later kwam hij nog eens poolshoogte nemen. 
Hij mompelde wat in het Spaans en griste woest alle badhand-
doeken van de lege ligbedden weg en gooide ze boos op een 
grote hoop. Vervolgens kwamen twee hotelmedewerkers het 
terras op. Zij droegen een grote teil gevuld met water, waar 
zonder pardon de stapel handdoeken in werd gesodemie-
terd. Zo, die waren nu dus zeiknat. De teil met kletsnatte hand- 
doeken werd pontificaal bij de ingang van het terras geplaatst, 
zodat je er niet omheen kon. 

En ja hoor, enkele uurtjes later meldden de eerste eigenaren 
zich met een beteuterd gezicht, dat omsloeg in boosheid en 
onmacht. Je hebt natuurlijk niet zoveel aan een drijfnatte bad-
handdoek als je wilt zwemmen. Er werd uiteraard verhaal ge-
haald bij de hotelmanager, die opvallend rustig bleef en al-
les nog even haarfijn uitlegde in trant van: “Wie niet horen wil, 
moet maar voelen”. De hotelgasten zagen in dat verdere discus-
sie geen zin had en gooiden de handdoek spoedig in de ring. 
Ze dropen met handdoek en al af en druppelden onverrich-
terzake terug naar hun hotelkamer. Zo, die waren even op een 
andere manier afgedroogd. Spaanse opvoedkunde: de volgen-
de dag lag er geen enkele badhanddoek meer op de ligbedden.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Afgedroogd

Goud en zilver 
laten taxeren

Heemstede - Op zaterdag 
30 maart kunt u van 10-17 
uur  bij Sfeervol bijzonder/
mooi, aan het Jan Miense 
Molenaerplein 8 te Heem-
stede al uw edelmetalen la-
ten taxeren. Dat kan dus 
gaan om gouden en zilve-
ren sieraden, munten, be-
stek, tanden, horloges, baar-
tjes en(antiek) zilveren voor-
werpen.

De gediplomeerd edelsmid/
taxateur bekijkt, test en be-
rekent welke prijs u direct 
kunt ontvangen. Voor gou-
den sieraden zijn dit meest-
al grams-prijzen. Voor antiek 
zilver wordt er niet alleen 
naar het gewicht gekeken, 
maar tevens naar de histori-
sche waarde.

Edelsmid Knol kan deze om-
smelten tot plaat en draad, 
waarna er weer nieuwe sie-
raden van gemaakt kun-
nen worden: goud blijft im-
mers goud. Zo kan er van 
een versleten ring , gebro-
ken armbandof een oude 
ketting weer iets nieuws ge-
maakt worden. Het metaal, 
dat  soms al wel 100 jaar ge-
leden werd gedolven, krijgt 
zo weer een nieuw leven.

Taxatie is altijd gratis en vrij-
blijvend. U hoeft dus niets 
te betalen en bent ook niets 
verplicht. Na de waarde- 
bepaling kunt u dus zelf 
zeggen of u wel of niet wilt 
verkopen of er nog over na 
wilt denken.

GEEN KRANT? 0251-674433

Grasmaand menu 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Van maandag t/m 
donderdag bereidt de kok van 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede een 
heerlijke maaltijd. Iedere maand 
zijn er ook twee Themamaaltij-
den. Op maandag 1 april is dat 
het Grasmaand menu met: vooraf 
krabcocktail, hoofdgerecht: var-
kenshaas medaillons met cham-
pignonsaus, gefrituurde aard-
appelwedges, Teriyaki roerbak-
groenten, gemengde salade en 
als toetje appeltaart met Zwitser-
se room. Eet smakelijk.
Voor de maaltijden kunt u aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.00 uur. De 
tafel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 
Kosten: € 10,55.  Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf, belt u hiervoor: 
023- 548 38 28. 
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Verkiezingsuitslag Rijnland
Regio - De uitslag van de water-
schapsverkiezingen Rijnland van 
20 maart jl. is bekendgemaakt.
Het opkomstpercentage van de-
ze waterschapsverkiezingen is 
54,0%, hoger dan in 2015. Toen 
was  de opkomst 46,2%. 

In het gebied van het hoogheem-
raadschap van Rijnland zijn ruim 
1.000.000 inwoners opgeroepen 
om te stemmen. Hiervan heb-
ben 541.989 inwoners een geldi-
ge stem uitgebracht. In totaal de-
den negen partijen mee aan de 
verkiezingen. 

Het nieuwe bestuur wordt op 
donderdag 28 maart om 16.00 
uur beëdigd. Zij nemen dan het 
stokje over van het ‘oude’ bestuur. 

Voorafgaand aan de beëdiging 
neemt het oude bestuur afscheid 
op woensdag 27 maart om 15.00 
uur. 

Het nieuwe bestuur behartigt, sa-
men met de geborgde zetels, vier 

jaar lang de belangen van inwo-
ners en gebruikers in het werkge-
bied van Rijnland.

De geborgde zetels bestaan uit 
vertegenwoordigers van natuur-
terreinen, agrariërs en bedrijven. 

Partij Stemmen % Zetels

VVD 112.241 20,7% 5
CDA 73.644 13,6% 3
Water Natuurlijk 74.920 13,8% 3
Partij van de Arbeid 82.088 15,1% 3
AWP niet politiek wel deskundig 40.451 7,5% 1
Partij voor de Dieren 63.495 11,7% 2
ChristenUnie-SGP 42.905 7,9% 2
50Plus 43.741 8,1% 2
Trots op Nederland 8325 1,5% 0

Parkinson Café 
Haarlem met 
Tai Chi
Regio - Op woensdag 10 april a.s. 
is er weer Parkinson Café in Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98 in Haarlem, van 
14:00 tot 16:00 uur. Deze mid-
dag wordt een introductie in de 
kunsten van Taïstische Tai Chi ge-
geven.Tai Chi is geschikt voor ie-
dereen, werkt stressverlagend 
en is goed voor circulatie, ba-
lans, houding, kracht en lenig-
heid. Vooral mensen met chro-
nische aandoeningen (zoals Par-
kinson, reuma, artrose, MS, hart-
klachten) hebben hier baat bij. 
Toegang € 2,00 p.p. incl. koffie/
thee. Informatie: 023-5278170 of 
06 36323306.

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Op zaterdag 23 
maart werd afgezwommen voor 
de diploma’s A, B en C in Sport-
plaza Heemstede.

A-diploma
Kiki van Aalderen, Floor van Agt-
hoven, Izabel Aznar Oswald, 
Vitoria Barros de Oliveira, Sop-
hie Beaufort, Maysara Bellaflain, 
Bo Bende, Zoey Bende, Charlotte 
van den Bergh, Alita den Besten, 
Emanuel Bianchi, Benthe Blok-
zijl, Pijke Blokzijl, Leonoor Bosch, 
Seppe Breith, Bram Dosker, Pien 
Duval Slothouwer, Pien Een-
hoorn, Mette Folmer, Daniël Ge-
luk, Fenna Giesen, Tess Giesen, 
Maya Gómez Pascual, Tim de 
Graaf, Sue Groenewoud, Fay van 
Heijningen, Cynthia Jin, Kate de 
Jong, Emma Kempen, Raoul van 
Kampen, Daan Koelman, Guusje 
Kollée, Danisha Krijger, Billy Lis-
man, Sven Los, Lotte Louwers, 
Yuan Lucassen, Sjefke Maassen, 
Olivier Malavé, Ellanore Nethe, 
Lizzy Otto, Eva Postmus, Norea 
Planting, Bella Rapela Gucema, 
Laura Rasch, Luna Raymakers, 
Cato Strunk, Celeste Terpoorten, 
Owen Veldkamp, Jessey Versteeg, 
Lynn de Vries,  Nora de Vries, Jens 
Wellner en Oumanima Yassine.

B-diploma 
Jim Agterhof, Mees de Baat, Stijn 
de Baat, Cato Bartels, Evi Bloem, 
Yfke Bloem, Luca Blokker, Femke 
ten Boom, Dani Borst, Roos Borst, 
Finn Bouma, Luke van den Broek, 
Tom Govers, Rhowyn Groenen-
dijk,  Duco ten Have, Floris-Jan 
van Herwerden, Charlotte Ho,  
Jurre Hokke, Mirt Hokke, Nienke 
de Hoog, Mees Hoogkamer, Scott 
Hopstaken, Amaany de Jager, 
Juliëtte Janszen, Cinar Karatas, 
Frederique Kock, Saar Langezaal, 
Leanne Olde, Yelina Overbeek, 
Yassin Redouani, Teun Schota-
nus, Emi Sibum, Krijn Spijksma, 
Jonas Staats, Mees Teunis, Sophie 
Verhulst, Mees Truijers, Benjamin 
Wagner, Sjoerd van der Weijden, 
Lara Wilhelm en Zara Zohri.

C-diploma 
Lynn Angenent, Joep Agterhof, 
Christoffer Arts, Maila Bolk, Rein-
der Bosveld, Nenna Claessens, 
Ada Demir, Eline Eijgensteijn, 
Azra Erhotamis, Dalia Geheniau, 
Oscar Gerrits, Natash Haring, Lau-
ren Heijstee, Mette van Hout, Bob-
bi Houtenbos, Rijk-Jan Hulsink, 
Elena de Jong, Robine van Kam-
pen, Cécile Kamphuijs, Hugo 
Kemper, Robbie Lette, Peppijn 
Mackay, Joshua van de Mark,  
Thijs van Nimwegen, Otis Onder-
stal, Annemijn Palthe, Tabe Ruiter, 
Joep Turnhout, Julien Veenman, 
Eliza van der Vlugt, Dex Vreden-
daal, Berend Vrolijk, Elin de Waal, 
Noah van Wooning, Cato Wulms 
en Buglem Yigit.

WSV 30 G1 wint met 5-2 van HBC G1
Heemstede - Een uitwedstrijd 
in De Wormer tegen de koplo-
per WSV 30 stond voor HBC op 
het programma. Omdat er 3 spe-
lers en de vaste coach ontbraken 
werd de opgave er niet makkelij-
ker op. Desondanks had HBC er 
zin.

De eerste minuten waren ook 
duidelijk voor HBC. Het spel was 
verzorgd en slechts pech maakte 
dat HBC niet de voorsprong nam. 
WSV 30 deed wel wat je van een 
koploper mag verwachten: kan-
sen verzilveren. 1-0 na een vlotte 
aanval, 2-0 na een frommelgoal 

en 3-0 na een prachtig schot in 
de verre hoek. Direct daarna was 
het rust. 

De reservecoach had voor ie-
dereen nog wat bemoedigen-
de woorden en kennelijk werden 
die opgepikt, want vrij snel in de 
2e helft wist Martijn te scoren. 
3-1 en HBC kreeg er nieuwe ener-
gie van. WSV 30 stond echter 
niet toe dat HBC de wedstrijd 
over kon nemen en vergrootte 
de voorsprong weer naar 3 doel-
punten.

Door het gebruikelijke doel-

punt van Arjen werd het 4-2 en 
nog even spannend, maar door 
het gemak waarmee WSV 30 de 
doelpunten maakte was het wel-
iswaar een gelopen race, maar 
geen inmaakpartij. 

Gert-Jan liep in het begin al een 
enkelblessure op en ook Martijn 
haalde het einde van de wedstrijd 
niet. Geen wissels meer, dus een 
compliment voor de resterende 
spelers was op zijn plaats, want 
krachten vloeiden duidelijk weg.

Uitgeput werd de terugreis aan-
vaard.

KIMT klaar voor de start
Heemstede - Nog een paar we-
ken en dan start het nieuwe tuin-
seizoen weer op Kom In Mijn Tuin 
voor de kindertuinen en gene-
ratietuinen. De grond is omge-
ploegd en de mest zit erin en bin-
nenkort worden de paaltjes weer 
geslagen om de tuinen te marke-
ren. Donderdag 11 april en vrij-
dag 12 april om 16.00 uur staan 
de vrijwilligers weer klaar om de 

kinderen en hun ouders/groot-
ouders te verwelkomen en uit te 
leggen wat moestuinieren nu ei-
genlijk inhoudt. Er zijn nog enke-
le tuinen vrij zowel op de donder-
dagmiddag als de vrijdagmiddag, 
dus opgeven kan nog steeds. 
(info@komijnmijntuin.com of 
telefonisch: 023-528 26 51 (Mik 
van der Bor). Meer informatie op: 
www.kominmijntuin.com.

Rijbewijskeuringen
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op vrijdag 12 april terecht 
bij Wijkcentrum De Wereld (Stich-
ting Dock) aan de Laan van Berlijn 
1 te Haarlem.

De kosten bedragen € 35. Chauf-
feurs jonger dan 75 jaar met rij-
bewijs CDE betalen € 55. Vooraf 
moet wel even een afspraak wor-
den gemaakt via 023-5436004. 
De volgende keuring zal zijn op 
vrijdag 10 mei.

Heemstede - Geen wollige be-
naderingen van wat een kunst-
werk zou kunnen betekenen als 
je er op een bepaalde manier 
naar kijkt, maar een kort betoog 
over wat nou de waarde bepaalt 
van een kunstwerk. In centen of 
euro’s wel te verstaan. Wat mag, 
moet, zou een kunstwerk moe-
ten kosten? 

Daar probeerde Ruud Vermeer, 
uitgever van kunst tijdschrift Pan-
dora, afgelopen vrijdag tijdens 
het begin van Kunstbeurs Heem-
stede (verder ook zaterdag en 
zondag als bezoekdag) antwoord 
op te geven. Hij had ruim twee-
honderd kunstenaars geïnter-
viewd in de laatste jaren.
Bij Kunst en Kitsch is de ham-
vraag: “Wat is de prijs?” of “Voor 

welke prijs moet ik het verzeke-
ren?” Probeer daar maar een ant-
woord op te vinden. Met een 
handtekening op een schilderij 
of een merkteken onder tin, zilver 
of aardewerk wordt het al makke-
lijker.

Kopen ‘dure jongens’ je kunst dan 
gaat je prijs direct omhoog. Heb 
je Bill Gates als klant dan stijgen 
je prijzen navenant. Er worden 
soms absurde prijzen betaald, 
Ruud haalt Andy Warhol aan die 
op een pizzadoos zijn handteke-
ning plaatste, die de doos gaf aan 
een bedelaar met de opmerking 
dat hij nu kunst bezat. Hij maak-
te van zijn kunst een merk wat 
een grote meerwaarde kreeg. Idi-
ote prijzen haalde hij binnen. Dat 
lukt enkelen. Talent is niet ge-

noeg, het moet ook een netwerk 
hebben.

Welke stijlen zijn nu in? Ook daar 
is geen peil op te trekken. Figu-
ratieve kunst is onderweg, 3-di-
mensionaal en digitaal krijgen 
steeds meer ruimte. Kunstbeur-
zen doen het goed in tegenstel-
ling tot de galeries.
Voorzitter van de Kunstbeurs 
Heemstede, Rosita van Winger-
den, zelf edelsmid en deelneem-
ster aan de beurs, is blij met de 
komst van zovele bezoekers. De 
beurs hier is ruim en verfrissend 
opgezet, minder Heemstede, 
meer regio en zelfs landelijk be-
langrijk geworden. Met nieuwe 
wanden en nieuwe vloerbedek-
king bij iedere stand in de Sport-
hal Groenendaal

Heemsteedse kunstenaars
Dit jaar wat minder inbreng van 
kunstenaars uit Heemstede, maar 
de kwaliteit was hoog. Met in-
zendingen van zilversmid Rosita 
van Wingerden, het schilderwerk, 
met inspiratie uit Marokko, Ne-
pal van door Henk Claire Loeffen, 
het figuratieve en abstracte van 
Ton van Ierschot, de veelzijdig-
heid van Marjan Jaspers, de han-
dige handjes van Kees Juffermans 
die van kranen kikkers maakt en 
van sleutels vogelveren. Jacintha 
Reijnders die de zee in miniaturen 
ziet. Fokelien Faber zag Noorwe-
gen in vele grijze kleuren, soms 
afkomstig van oude negatieven. 
Een beurs die de vele aspecten 
van de kunst liet zien.

Ton van den Brink

Kunstbeurs vernieuwd en spannend 

Jacintha Reijnders.

Rosita van Wingerden.

Fokelien Faber.

Henk Claire Loeffen.

Ton van Ierschot.

Ruud Vermeer.

Jan van den Bos. Marjan Jaspers. Kees Juffermans.

Opsteker voor 
Alliance
Heemstede - Een mooie opste-
ker voor een aantal verenigingen 
in Heemstede. Dankzij hun ach-
terban kwam er bij deze clubs 
vorig jaar 11.266 euro extra bin-
nen in de clubkas. De achterban 
steunt haar vereniging door mee 
te spelen met de VriendenLote-
rij. De helft van ieder lot waarmee 
zij meespelen, gaat direct naar 
de clubkas. Opbrengsten worden 
zoal besteed aan een nieuw trai-
ningsveld, een opknapbeurt van 
een clubhuis en hulp aan jong en 
oud in de regio.
 
MHC Alliance haalde van de 
Heemsteedse verenigingen het 
hoogste bedrag op, namelijk 
7.918 euro.

Tweetal 
aangehouden na 
achtervolging
Heemstede - Een politie-ach-
tervolging is vrijdagmiddag 22 
maart geëindigd met een aanrij-
ding.
 
De politie achtervolgde de auto 
met twee inzittenden omdat de 
bestuurder een stopteken ne-
geerde. Op de Johan Wagenaar-
laan is de auto klemgereden.
 Na het ongeluk konden de twee 
inzittenden van de auto direct 
worden ingerekend. Ze worden 
verdacht van heling.
 
De politieauto die bij achtervol-
ging betrokken was, raakte be-
schadigd. De auto is wegge-
sleept.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Expositie schilderijen van
Edmé Bruijn- Strauss bij Sfeervol
Heemstede - Vanaf maandag 
1 april exposeert Edmé Bruijn-
Strauss met haar beeldende 
kunst in cadeauwinkel Sfeervol 
aan de Jan van Goyenstraat/ J.M. 
Molenaerplein 8  te Heemstede.

Edmé Strauss werd geboren in 
1941 te Yogjakarta (Indonesië). 
Ze bracht haar jeugd door in Se-
marang en vertrok in 1953 met 
haar  ouders, zus en broertje naar 
Nederland. Als kind tekende zij al 
graag en tekende veel foto’s na 
van fi lmsterren, zangeressen etc.
Tijdens een vakantie in Frankrijk  
in 1997 is zij op schilderles ge-
gaan. Zij schilderde buiten aan 
de kant van de weg en ook in het 
atelier van haar docent Marion
Filarski, waar zij stillevens schil-
derde.
Eenmaal terug in Holland, deed 
zij de cursus aquarelleren en 
acrylverven bij de Volksuniver-
siteit in IJmuiden. Zij vervolgde 
het schilderen bij het Kunsten-
centrum Velsen bij Afke Spaarga-
ren.  Aquarelleren  boeide haar 
nog immer. Ze volgde drie jaar 

lessen bij mevouw. H. Breyman, 
bij het NVVH-Vrouwennetwerk 
in Haarlem. Verder kreeg ze les 
van Erica de Wit in haar atelier in 
Heemstede en van Otto Schilling, 
landschap- en portretschilder uit 
Haarlem.
Edmé exposeerde onder meer 
in zorgcentra, restaurants en in 

de wachtkamer van de tandarts. 
Ook stond zij op diverse kunst-
markten, onder andere in Vijf-
huizen, Bergen, IJmuiden en in 
Leimuiden.
U bent van harte welkom om de 
expositie te bekijken met een lek-
ker kopje koffi  e of thee en een 
stuk taart of een broodje. 

Pauline Broekema en Johannes Fretz
tijdens Boekenweek bij Boekhandel Blokker
Heemstede - De 84ste Boeken-
week, van zaterdag 23 maart tot 
en met zondag 31 maart, draagt 
het thema ‘De moeder, de vrouw’. 
Iedereen heeft een moeder, hart-
verwarmend en zorgzaam, streng 
of afwezig. Fictie en non fi ctie 
brachten vele markante moeders 
voort: via dochters en zonen die 
schrijven over hun moeder, moe-
ders die schrijven over het moe-
derschap. Het boekenweekge-
schenk is ‘Jas van belofte’ van Jan 
Siebelink. Daarnaast wordt ieder 
jaar een auteur uitgenodigd een 
essay te schrijven over het the-
ma van de Boekenweek. Dit jaar 
is dit ‘Mijn moeders strijd’ van 
Murat Isik.

Op donderdag 28 maart houdt 
Pauline Broekema bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede, een lezing over haar laat-
se boek ‘Het uiterste der zee’, een 
familiegeschiedenis over twee 
Joodse families uit het land ach-
ter de dijken. Het uiterste der zee 
toont de veerkracht en de moed 
van mensen en laat op indrin-
gende wijze herleven wat door 
de oorlog en de tijd werd wegge-
vaagd.
Tijdstip: 20.00 uur - toegang:
€ 7,50 - reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Op zaterdag 30 maart signeert de 
winnaar van de Boekhandelsprijs 
2019 Johan Fretz ‘Onder de para-
mariboom’. 
Onder de paramariboom is be-

halve een ontwapenende en 
geestige roadtrip door Paramari-
bo, een ontroerend verhaal over 
een moeder en een zoon, iden-

titeit en hoop. Tijdstip: van 14.00 
tot 15.00 uur - toegang vrij - re-
serveren gewenst via info@boek-
handelblokker.nl of 023-5282472.

Vocaal Ensemble Tout Venant zingt 
Concert Miséricorde
Regio - Het Vocaal Ensemble 
Tout Venant, zingt op zaterdag 30 
maart om 16 uur het concert Mi-
séricord in de OLVOO Kerk, Korte 
Zijlweg 7 te Overveen.  

Voor dit concert onder leiding 
van Christiaan Winter, heeft Vo-
caal Ensemble Tout Venant een 
programma samengesteld dat 
voor de ene helft bestaat uit re-
naissancemuziek van zeer divers 
karakter en voor de andere uit 
muziek van de afgelopen eeuw. 

Daardoor zijn de klanken ook 
zeer afwisselend.
Verstild en doorzichtig, zoals in 
de 15e-eeuwse Tu solus qui fa-
cis mirabilia  van Josquin of het 
hedendaagse Stabat Mater van 
Firsova en Miserere van McMil-
lan. Droevig en duister, zoals in 
de magistrale illustratie van de-
zelfde tekst, Tristi est anima mea, 
door de meester van de laat Ita-
liaanse Renaissance Gesualdo 
en de Franse modernist Poulenc.
Expressief en vertellend, om een 

liturgische boodschap door te 
geven, zoals in stukken van Swee-
linck en Schütz. En uiteindelijk 
troostend en transcendent, zoals 
in Bring us, o Lord God van 20e-
eeuwse Engelse componist Har-
ris, op een tekst van Renaissance 
dichter John Donne, waarmee dit 
concert ook eindigt. 
Kaarten zijn te reserveren via de 
leden of door een mail te sturen 
naar ttvenant@xs4all.nl.
Voorverkoop prijs € 12,50 (aan de 
deur € 15) - tot 16 jaar gratis.

Theater Terra speelt Aladdin 
in Stadsschouwburg
Regio - Theater Terra, bekend van 
De Kleine Zeemeermin en Kikker 
en de Vallende Ster, brengt de 
magische wereld van Aladdin tot 
leven in een nieuwe familiemusi-
cal. Op zondag 7 april om 14:30 
uur, komt Aladdin op zijn vlie-
gend tapijt naar de Stadsschouw-
burg, Wilsonsplein 23 in Haarlem. 
In een betoverde stad probeert 
Aladdin, een straatjongen met 
veel lef, een mooie Arabische 
prinses uit de handen van een bo-

ze tovenaar te redden. Met hulp 
van de geest uit een magische 
wonderlamp kan Aladdin ineens 
een machtige prins worden. Dan 
probeert de tovenaar om ook de 
lamp met magische krachten in 
handen te krijgen. Om de prinses 
te redden en de tovenaar te ver-
slaan moet Aladdin bewijzen dat 
hij het in zich heeft om een ech-
te prins te worden.  Voor meer in-
formatie en kaartverkoop, kijk op:
www.theaterterra.nl.

Haarlems
Bach Ensemble
speelt ‘Bach in
de Binnenstad’
Regio - Het Haarlems Bach 
Ensemble o.l.v. Mark Lippe, 
speelt op zaterdag 6 april, 
‘Bach in de Binnenstad’ in de 
Doopsgezinde Kerk, Franke-
straat 24 in Haarlem.

Uitgevoerd van Bach wordt: 
Cantate BWV 187 - Es war-
tet alles auf dich en Cantate 
BWV 102 - Herr, deine Augen 
sehen nach dem Glauben.
Uitvoerenden: Marina Bes-
selink – sopraan, Helena van 
Heel – alt, Milan Faas – tenor 
en Jan Willem Baljet – bari-
ton.

Aanvang 17.00 uur. Toegang 
vrij, vrijwillige bijdrage na
afl oop van het concert.

Poëtische straatfotografi e van
Daniel Castonguay
Regio - In het Kunst centrum 
Haarlem zijn foto’s te zien van 
de Canadese fotograaf Daniel
Castonguay. Hij maakt sinds de ja-
ren ’80 van de vorige eeuw naam 
met poëtische straatfotografi e.
Niet eerder is zijn werk in een ten-
toonstelling te zien geweest in 
Nederland. Foto’s van Castongu-
ay zijn wel opgenomen in een 

aantal collecties van Nederlandse 
kunstcentra.
Inspiratiebron voor de zwart/wit 
fotografi e van Daniel Castonguay
is de stad Montreal en haar be-
woners. 
De foto’s, in een oplage van 9 
stuks, komen naar Nederland op 
initiatief van Gert-Jan Stolp van 
de Bell-Gallery. Op zaterdag 16 

maart is Gert-Jan Stolp aanwe-
zig in het kunstcentrum om het 
werk van Daniel Castonguay toe 
te lichten. De tentoonstelling is 
te zien tot en met 6 april. Kunst 
centrum Haarlem is aan de Ge-
dempte Oude Gracht 117-121, 
geopend van dinsdag tot en met 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
toegang gratis.

City Lights.

Feestelijk slotconcert rondom Chopin in Bloemendaal
Regio - Op vrijdag 5 april vindt 
het slotconcert in de concert-
reeks ‘Chopin serie Plus’ plaats in 
de Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. De bekende concertpi-
anisten Bernd Brackman en Mau-
rice van Schoonhoven brengen 
een spetterend programma ten 
gehore met werken van o.a. Men-
delssohn en Satie, het Andan-
te Spianato et Grande Polonai-
se brilliante op. 22 en de variaties 
op ‘Là ci darem la mano’ op. 2 van 
Chopin, afsluitend met het won-
dermooie ‘Ma mère l’Oye’ van Ra-
vel. Bernd Brackman, “een magi-
straal pianist” aldus Het Parool,

en Maurice van Schoonhoven 
“heeft het vermogen om het pi-
anospel te laten klinken alsof het 
vanzelf ontstaat” (Wibi Soerjadi), 
treden veelvuldig op in binnen 
en buitenland. Beide heren won-
nen veel prestigieuze prijzen. Dit 
concert is het slotconcert uit een 
serie van 4 concerten op de vrij-
dagavond in Bloemendaal: Cho-
pin serie plus, en zal wegens suc-

ces prolongeren in het nieuwe 
jaar. Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
à 19,50 (inclusief een kopje kof-
fi e) zijn verkrijgbaar op www.
chopinserieplus.nl. Houders van 
een CJP/Kinderen betalen €12,50. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar op 
de avond van de voorstelling bij 
de kassa van de Kapel, maar het 
aantal plaatsen is beperkt. Reser-
veren wordt dus aangeraden. 
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28 maart
  Bij Alliance Française, Soirée 
ludique: jeux et bulles pour 
tous; diverse spellen en wijn 
met bellen. De Pauwehof, Ach-
terweg 19, Heemstede. 20.15 
uur. Cursisten/vrienden gratis, 
anders €8,-.

  Creatieve middag met Gaby 
Godijk i.s.m. ontmoetingscen-
trum Heemstroom. De Molen- 
werf, Molenwerfslaan 11, Heem- 
stede. Van 14.00-15.30 uur.

  Lezing Pauline Broekema over 
haar boek ‘Het uiterste der zee’.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aan-
vang: 20 u. Toegang: € 7,50. Re-
serveren via info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

4 april
  Workshop God in de super-
markt, van PKN keken Heem-
stede en Bennebroek, Trefpunt, 
Akonietenplein 1 Bennebroek. 
19.30u. Opgave: amourikloos@
gmail.com.

  Film & Diner: Romantische ko-
medie. De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang film 
16 u. Kosten voor film & diner 
zijn €15.  Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828.

29 maart
  Workshop ‘Zing de lente tege-
moet’ met Henriëtte Middel-
koop. WIJ Heemstede in de Lui-
fel  Herenweg 96, Heemste-
de. Van 10.00 – 12.00 uur. Kos-
ten: €8,-. Reserveren via www 
wijheemstede. tel.: 5483828.

29 maart e.v.
  Mediaspreekuur. Iedere vrijdag 
van 14.00 tot 15.30 u. Locatie: 
Bibliotheek Heemstede Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede. 
Gratis toegang.

29, 30 en 31 maart
  ‘Per (r) ongeluk’: romantische 
komedie door Toneelgroep 
Vondel. Vr 29 maart in Thea-
ter De Krocht, Grote Krocht 
41, Zandvoort. Za 30  en zo 31 
maart in het Haarlemmerhout 
theater, Van Oldebarneveltlaan 
17, Haarlem. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten à €13,50 via www.
toneelgroepvondelhaarlem.nl.

5 april
  Leyduin in het Trefpuntcafé 
Bennebroek. Akonietenplein 1 
te Bennebroek. Aanvang: 20.30 
u. Zaal open: 20 u. Gratis.

  Verhalentafel door Sybil van 
Dam. Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland in Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. Van 10 - 12 uur.

  Plexat Denk & Doen: 3D Puz-
zel Mania. Plexat, Herenweg 
96 Heemstede. Van 19 - 20.30 
u. Entree € 6,- per deelne-
mer, voor ouders vrij entree. 
Opgeven via mdoodeman@ 
wijheemstede.nl.

30 maart
  Violist Mathieu van Bellen 
met pianist Omri Epstein in de 
Oude Kerk. O.a. werk van Car-
la en Robert Schumann en 
Brahms. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten à 19,50: www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa.

  Vocaal Ensemble Tout Venant 
zingt Concert Miséricorde. 
OLVOO Kerk, Korte Zijlweg 7 
te Overveen. Aanvang: 16 uur. 
Kaarten via de leden of per e-
mail: ttvenant@xs4all.nl. Voor-
verkoop €12,50 (aan de deur 
€15) - tot 16 jaar gratis.

▲

  Landelijke Compostdag. Uit-
deellocatie compost: Milieu-
straat Cruquiusweg, 9-16u. 
Ook rondleiding Groene Ener-
giefabriek, Aarbergerweg 41 
Rijsenhout. Opgave: www.
meerlanden.nl/mijn-gemeen-
te/compostdag.

  Goud en zilver laten taxeren. 
Sfeervol bijzonder/mooi, Jan 
Miense Molenaerplein 8 te 
Heemstede. Van 10-17 uur.

  Johan Fretz signeert ‘Onder 
de paramariboom’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.Van 14-15 u. Toe-
gang vrij. Reserveren gewenst 
via info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.

6 april
  Haarlems Bach Ensemble  
speelt ‘Bach in de Binnenstad’. 
Doopsgezinde Kerk, Frankes-
traat 24 in Haarlem. Aanvang 
17.00 uur. Toegang vrij, vrijwil-
lige bijdrage na afloop van het 
concert.

  Navarra String Quartet speelt 
‘Die sieben letzten Worte un-
seres Erlösers am Kreuze’ van 
Haydn in Cruquius Museum. 
Aanvang 20.15 u. Kaarten à 
€23,- (incl. pauzeconsumptie) 
via www.CruquiusConcerten.nl 
of via de kassa van de Meerse 
023-5563700.

6 en 7 april
  Haarlemsche Tooneel Club 
speelt ‘Getuige à charge’ van 
Agatha Christie. Haarlemmer-
hout Theater, Van Oldenbarne-
veldtlaan 17 in Haarlem. Aan-
vang: Za 20.15 uur, zo 14.30 
uur. Kaarten 13,50 euro, te be-
stellen via www.haarlemsche-
tooneelclub.nl.

  Kunst beleven met Wandelthe-
ater Dolorosa. Rondom de Gro-
te of St. Bavokerk, Grote Markt 
Haarlem. Op zaterdag 6 april 
zijn er twee voorstellingen (om 
17 en 20 uur) en op zondag 7 
april zijn er drie voorstellingen 
(om 13, 16 en 19 uur). Meer in-
formatie: www.wandeltheater-
dolorosa.nl.

31 maart
  10.000 stappenwandeling (1,5 
tot 2 uur lopen) vanaf Sportp-
laza aan  de Sportparklaan. 
Start: 10.00 uur.

  Benefietconcert Voorwegkoor 
tbv Stichting Vrienden van de 
Oude Kerk Heemstede. Wilhel-
minaplein Heemstede. Deur 
open vanaf 14.30u. Aanv con-
cert: 15u. Vrijwillige bijdra-
ge bestemd voor onderhoud 
kerk.

  Haarlems Gemengd Koor 
zingt modern Engelstali-
ge koormuziek. Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein 36, Haar-
lem. Aanvang: 14.30 uur. 
Kaarten voorverkoop €15 (via 
post.hgk@gmail.com of via 
koorleden) en aan de kassa 
€18. Info: www.hgk-koor.nl.

1 april
  Alzheimer Café Haarlem met 
film. Trefpunt ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Aanvang: 19.30 u. 
toegang gratis.

  Grasmaand menu bij WIJ 
Heemstede.  De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan  
tafel tussen 17.15 en 18.00 u. 
Kosten: €10,55. Reserveren 
voor aantal personen tot uiter- 
lijk 10 u. op de dag zelf, tel.: 
023- 548 38 28.

2 april
  Trefpunt-lezing: Het goud van 
Nubië door Diana de Wild. 
De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang 13.30 
u. Entree € 5,-. Wij adviseren 
u om te reserveren via www.

wijheemstede.nl of op tel.: 
5483828.

27 maart e.v.
  Taalsoos. Iedere woensdag van 
10.00 tot 11.30 u. Locatie: Bi-
bliotheek Heemstede Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede. 
Gratis toegang.

3 april
  Optreden van hett Alcedo-
trio. Locatie: het gebouw van 
Apostolisch Genootschap, 
Laan van Berlijn 254, Haarlem-
Schalkwijk. Aanvang 20.00 
uur. Gratis entree. Een donatie 
wordt op prijs gesteld.

  Paaskuiken maken bij de Knut-
selclub (5-10 jaar). WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 13.30 – 
15 u. Kosten: €5,- per keer of 
een kaart voor 5x kost € 22,50.   
Graag de kinderen per keer 
aanmelden via tel.: 548 38 28.  

  Mamacafé voor peuters. Van 10 
– 11.30 u. . Let op: dit Mama- 
café, dat gewoonlijk plaats-
vindt op bij de Bibliotheek 
Heemstede aan Plein1, is een-
malig in de binnenspeeltuin 
van Tuincentrum De Oostein-
de, Zandlaan 22, op de grens 
van Hillegom en Bennebroek. 
Gratis toegang.

  Cabaretier Tim Fransen in het 
filosofisch café. Remonstrant-
se kerk, ingang Oranjeka-
de 1, Haarlem. Aanvang 19.45 
uur. Entree: €5,- / Studenten & 
HaarlemPas €3,-. Aanmelden is 
niet nodig.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 31 maart
  Kunst uit Noord-Holland bij het 
Noord-Hollands Archief. Het 
Noord-Hollands Archief, Jans-
straat 40 Haarlem. Gratis toe-
gang. 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 Molenaer-
plein 8. Info: www.sfeervol.nu. 

  Expositie beeldend kunste-
naar Wim de Goede. Galerie De 
Waag, Spaarne 30 te Haarlem. 
Zie ook: www.wimdegoede.nl,    
www.kennemerkunstgilde.nl, 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunstzijonsdoel 

Vanaf 1 april
  Expositie schilderijen van Ed-
mé Bruijn- Strauss bij Sfeervol. 
Jan van Goyenstraat/ J.M. Mo-
lenaerplein 8 in Heemstede.

T/m 6 april
  Foto-expositie Daniel Cason-
guay. Kunst centrum Haarlem, 
Gedempte Oude Gracht 117-
121, Haarlem. Gratis toegang.

T/m 28 april
  Expositie ‘Natuur in grote lij-
nen’, door Hanna van Gin-
kel en Marcella van de Vaart. 
Dorpshuis van Badhoeve-
dorp, Snelliuslaan 35, Bad-
hoevedorp. Meer info op: 
www.galeriekunst2001.nl.

T/m 3 mei
  Kunstexpositie met thema Ver-
gankelijkheid. Kloostergangen, 
Stadhuis Haarlem. Werkdagen 
(van 8-17 u.). Opening op vrij-
dagmiddag 29 maart om 16 u. 
Zie ook www.kzod.nl en  www.
facebook.com/kunst.zijons-
doel       

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 expo-
seert met ‘De zege in zicht’ Fo-
togalerie De Gang,  Grote Hout-
straat 43, Haarlem. Zie ook 
www.fotogaleriedegang.nl. 

Voortbestaan seniorensoos in gevaar
Heemstede - Bijna tien jaar gele-
den, na de renovatie van de ap-
partementen in de provinciën-
buurt, ontstond het initiatief voor 
een seniorensoos. De bewoners 
van seniorenflat Roodmus kregen 
hun seniorenclub, eerst op kleine 
schaal en later toen werd uitge-
weken naar het Petrakerk in de 
Limburglaan voor alle senioren in 
Heemstede.

‘De Zonnestraal’ is nu een goed-
bezochte club van circa 35 le-
den die iedere donderdagoch-
tend bij elkaar komen voor een 
gezellige ochtend. Sjoelen, kaar-
ten en rummikuppen zijn popu-
laire bezigheden, maar gewoon 
lekker bijkletsen met koffie (koek-
je erbij), thee of een glaasje fris 
kan natuurlijk ook. De kosten van 
deze ochtend zijn 2,50 euro per 
keer. Het voortbestaan van de-
ze waardevolle uurtjes voor veel-
al alleenstaande ouderen is ech-
ter in gevaar. Er is geen opvol-
ging voor het bestuur. ‘De Zonne-
straal’ is daarom naarstig op zoek 
naar drie vrijwilligers die de func-
tie van voorzitter, penningmees-
ter en ondersteunend lid willen 
vervullen.                                        

Joke Duker die sinds de start ver-
bonden is aan het de soos ver-
klaart: “Als er geen vervanging 
komt voor de bestuursleden is 
het binnenkort - in mei - gedaan 

met de  Zonnestraal en dat zou 
erg jammer zijn voor deze groep 
ouderen.” Het ligt niet aan het 
gebrek aan moeite dat gedaan 
is om mensen te werven: “Er 
zijn brieven rondgestuurd in 
de Provinciewijk en gepolst on-
der de senioren zelf. Helaas is 
daar geen enkele positieve reac-
tie op gekomen.” Het huidige be-
stuur moet wegens gezondheids-
redenen stoppen na een perio-
de waarin ze met veel enthou-
siasme de club hebben geleid. 
Veel tijd vergen de bezigheden 
van het bestuur niet, benadrukt 
Joke Duker: “Op donderdagoch-
tend van 10 tot 12 uur staan de 
deuren open voor onze ouderen. 
En verder zijn er de kienavonden 

die drie keer per jaar gehouden 
worden en activiteiten rond Pa-
sen, Sinterklaas en met de kerst. 
Natuurlijk staat het een nieuw 
bestuur vrij om een eigen in-
breng te geven aan de organisa-
tie. Het gaat erom dat de nieuwe 
bestuursleden zich een paar uur 
per week van september tot mei 
willen inzetten voor ouderen om 
ze uit hun isolement te halen.”                                

Wie neemt het stokje over van het 
bestuur en meldt zich aan? De 
ouderensoos is naar u op zoek.                                                                                                  
Aanmelding bij Ton en Truus 
Driessen: tel: 023 5280190 en
Gerda Koren: 023  5288820.
                                                                                                             
Mirjam Goossens

Fancy fair Bosbeek gestopt
Heemstede - Veertig jaar lang 
hield Bosbeek een zorgmarkt 
waar ze overtollige spullen ver-
kochten en vooral scoorden met 
boeken die ze uit hadden. Die 
fancy fairs kregen steeds meer 
belangstelling. Op de rommel-
markt was het altijd leuk speu-
ren naar bijna vergeten keuken-
hulpjes, glas, aardewerk, koper, 
tin en een glimlach van de Zus-
ters van de Voorzienigheid. Vrij-
willigers namen de taken van de 
oudere zusters over, zij brach-
ten ook veel klanten mee. De op-
brengst had altijd een vaste ver-
deelsleutel. 30 procent voor de 
bewoners, voor zaken waarvoor 
geen geld beschikbaar was, zo-
als een tuinbank of decoratie. 
30 procent voor het goede doel 
dat ieder jaar opnieuw bedacht 
werd in overleggen met een zus-
ter of vrijwilliger. Soms uit landen 
waar de zusters actief gewerkt 
hebben in onderwijs en verple-
ging, zoals Indonesië, Brazilië, 

Tanzania. Medewerkers en vrijwil-
ligers brachten vooral projecten 
van kleine particuliere initiatie-
ven aan, waar veelal de zorg voor 
verweesde kinderen of kinderen 
met een beperking uit landen in 
Afrika, Azië en Nepal het goede 
doel was. Zij boden meestal zeer 
aparte artikelen uit die landen 
aan. De zelf geborduurde kaar-
ten en handwerk, de koffie, thee, 
taart en de haring van Cees Prins 
brachten het nodige binnen, de 
grote loterij en het Rad van For-
tuin zorgden voor spanning en 
de verkoop van tuinplanten en 
bloemen leverden leuk geld op. 
Het was altijd goed weer om dat 
harinkje in de binnentuin te hap-
pen, zo ging dat jaren.

De zusters worden oud, de vrijwil-
ligers  kunnen niet meer een hele 
dag een kraampje bemannen, de 
opbouw en afbraak is de laatste 
jaren met die enkeling niet meer 
te doen. Er moest te veel op het 

personeel gerekend worden. Die 
deden dat graag, maar dat ging 
wel ten koste van de zorg voor de 
bewoners. De mensen met een 
lichamelijke aandoening en de-
menterenden dienen steeds de 
nodige aandacht te krijgen. Mart 
Luiten, penningmeester van de 
cliëntenraad Bosbeek, ziet met 
de overgebleven 10.000 euro nog 
leuke en mooie mogelijkheden 
waar de raad mee aan de gang 
kan gaan.
Woensdagmiddag ‘vierden’ de 
vrijwilligers van de zorgmarkt 
het afscheid van hun markt die 
zoveel had opgebracht voor de 
goede doelen, voor de vrijwilli-
gers ook veel voldoening. Bij een 
heerlijke lunch bij de Konijnen-
berg werd aan de lange tafel nog 
gezellig nagetafeld over die typi-
sche sfeer die deze fancy fairs zo 
aantrekkelijk maakten waar half 
Heemstede kwam.

Ton van den Brink

Heemstede - De Knutselclub is 
er voor jongens en meisjes van 
5 t/m 10 jaar. Iedere woensdag 
kunnen kinderen superleuke en 
originele kunstwerken maken 
van klei, papier, hout en stof, die 
vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. Op 
woensdag 3 april wordt een paas-
kuiken gemaakt voor Pasen. De 
Knutselclub is van 13.30 tot 15.00 

uur bij WIJ in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Graag de 
kinderen per keer aanmelden via 
tel.: 548 38 28.  Op woensdag 10 
april gaan de kinderen een lente- 
schilderij maken voor de expo-
sitie op Doekjes dag. Deze is op 
woensdag 17 april in de Molen-
werf en gratis te bezoeken.

Paaskuiken maken bij de Knutselclub





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 maart 2019

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

Collecteren en 
venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met vergunning 

mag alleen van  maandag tot en met 
zaterdag  van 10.00 uur tot 20.00 uur.

- Per week kan maar 1 instantie 
collecteren. 

- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster. 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld 
 dit dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert:
Fonds Gehandicaptensport

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Overlastspreekuur 
op 4 april
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
4 april tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Voorverkoop plaatsbewijzen 
vrijmarkt Koningsdag
Stichting Nationale Feestdagen Heemstede 
organiseert op Koningsdag de vrijmarkt op 
de Sportparklaan-Javalaan. De voorverkoop 
van genummerde plaatsbewijzen (tegen 
contante betaling van € 12,- per halve 
kraam) vindt plaats in de publiekshal van het 

raadhuis, Raadhuisplein 1, op: 
- dinsdag 2 april van 8.30 tot 11.00 uur
- woensdag 3 april van 12.30 tot 15.00 uur

Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/koningsdag

Zaterdag 30 maart om 09.00 uur 
geeft wethouder Annelies van der 
Have de aftrap van de Compostdag, 
door de eerste compostzakken 
uit te delen bij de milieustraat, 
Cruquiusweg 47. 
Hiermee dankt de gemeente en 
Meerlanden alle inwoners voor het 
goed scheiden van het GFT-afval! 
Schoon GFT-afval levert goede 
kwaliteit compost dat de bodem van 
(moes)tuinen energie geeft. 

Vergadering gemeenteraad 28 maart
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 28 maart 2019 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 maart 2019
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Evaluatie minimabeleid 2017-2018: 

Meedoen

- Actualisatie MJOP bij de voorziening 
‘Onderhoudsfonds woningen en gebouwen’

Overige punten:
-  Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 maart 2019
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Op 18 maart 2019 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ontheffi  ng op grond van artikel 3, eerste 
lid, sub a van de Verordening winkeltijden 
Heemstede te verlenen aan Albert Heijn, 
Blekersvaartweg 57. De ontheffi  ng geldt voor 

het openstellen van de winkel op zondagen 
om 10.00 uur voor de periode van 14 april 2019 
tot 14 april 2020.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Onthe�  ng winkeltijdenwet

SAMEN OP ZOEK NAAR DE 
IDENTITEIT VAN HEEMSTEDE!

•  Wat maakt onze gemeente aantrekkelijk?

•  Wat onderscheidt Heemstede van andere 
 dorpen en steden?

•  Hoe kunnen wij Heemstede promoten?

Wanneer: woensdag 17 april 2019
Hoe laat: 18.00 tot ongeveer 21.30 uur
Waar: Burgerzaal raadhuis, Raadhuisplein 1 
Aanmelden: voor 8 april via d.vanderlinden@heemstede.nl



De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 2, 3 en 
4 april 2019. 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.

Agenda raadscommissie Samenleving 
2 april 2019 
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 2 april 2019
- Spreekrecht inwoners
- Onderzoek deelname Participatiebedrijf
- Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 

2019 Heemstede
- Eenmalige emancipatieprijs Heemstede
- Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
3 april 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Middelen 3 april 2019
- Spreekrecht inwoners
- Notitie ‘richtinggevend kader voor de 

ambtelijke samenwerking Heemstede - 
Bloemendaal’

- Groot onderhoud Provinciënlaan, 
voorlopige vaststelling

- Plan van aanpak Opstellen 
Evenementenbeleid

- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
4 april 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Ruimte 4 april 2019
- Spreekrecht inwoners

- Ontwerp procesvoorstel Kennemerduin
- Welstand en de Omgevingswet
- Aanpassing verkeersvoorzieningen kruising 

Heemsteedse Dreef / Camplaan
- Plan veiligheid schoolomgevingen: 

Burgemeester van Lennepweg - Zuid
- Projectplan Belvédère Wandelbos 

Groenendaal
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- 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 commissiegriffier 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies april

Verwijdering aanhangwagen Eikenlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 27 maart 2019 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Eikenlaan, ter hoogte van parkeerterrein 

Plein1: grijze éénassige aanhangwagen, 
 met gesloten bak, merk Saris

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 

van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bovengenoemde aanhangwagen is op 27 
maart 2019 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 10 april 
2019 de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg. Als de betreffende aanhangwagen 
binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt deze 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 de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 22 maart 2019 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd. 
- Binnenweg, ter hoogte van 43: 
 een blauwe damesfiets, merk Batavus
- Händellaan, ter hoogte van 2a: 
 een gele damesfiets, merk Batavus
Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Handhavingsacties

Op 19 maart 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan WIJ Heemstede 
voor het houden van straatspeelavonden van 
18.30 tot uiterlijk 21.00 uur op: 
- 8 mei 2019 op het speelveld aan de 

Fazantenlaan.
- 15 mei 2019 in de Ooievaarlaan.
- 22 mei 2019 op het asfaltplein achter 

basisschool De Evenaar.
- 29 mei 2019 op het Haringvlietplantsoen.
- 5 juni 2019 op het speelveld op het 

Sweelinckplein.
- 12 juni 2019 op het speelterrein aan de 

Anna Blamanlaan.

- 19 juni 2019 in de Zeelandlaan.
- 26 juni 2019 op het speelterrein aan het 

Rhododendronplein (inclusief optreden 
Harmonie St. Michael)

- 3 juli 2019 op het Jozef Israëlsplein
- 10 juli 2019 op het brede 

voetgangersgedeelte van het 
Wilhelminaplein;

- 17 juli 2019 op het eigen terrein 
 van de Hartekamp, Herenweg 5.

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
ondergenoemde straten af te sluiten tussen 

17.30 en 21.30 uur op:
- 15 mei 2019 de Ooievaarlaan tussen de 
 Jan van Gentlaan en de Pelikaanlaan.
- 29 mei 2019 het Haringvlietplantsoen 
 vanaf Amer.
- 19 juni 2019 de Zeelandlaan tussen de 

Overijssellaan en de Brabantlaan.
- 3 juli 2019 het Jozef Israëlsplein tussen 
 A. Neuhuysstraat en Eerelmanstraat.
- 10 juli 2019 het brede voetgangersgedeelte 

op het Wilhelminaplein.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, via 
(023) 548 56 07.

Straatspeelavonden

Wijziging 
Gemeenschappelijke 
regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2016
Op 11 december 2018 heeft het college, na 
toestemming van de raad, het Wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2016 vastgesteld. Dit 
Wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht in werking op 1 januari 2019. Lees de 
volledige bekendmaking in de Staatscourant 
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
Personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 19 maart 2019 ambtshalve uit te schrijven 
uit Nederland:
- A.E. Carreño Borray, geboren 21-05-1996, 

Reigerlaan 32

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 6 weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, (023) 548 58 68.

Uitschrijvingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon met een 
briefadres per 15 januari 2019 ambtshalve uit 
te schrijven uit Nederland:
- G.J. Janzen, geboren 01-02-1966, p/a Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 146

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Verwijdering 
gemeentelijke boom
- Erasmuslaan bij 13: 1 els (aantasting door 

wilgenhoutrups, herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 10 april 2019 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Aanleg in-/uitrit 
Herenweg 105
Op 15 maart 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Herenweg 105, 2105 
ME in Heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fie Carelsenlaan 13, het plaatsen van een 

extra raam in de voorgevel, wabonummer 
379454, ontvangen 10 maart 2019

- Frans Lisztlaan 15, een aanbouw op 
de 1e verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 379877, ontvangen 

 11 maart 2019
- Franz Lehárlaan 104, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 381298, ontvangen 

 13 maart 2019
- Johan Wagenaarlaan 13, het uitbreiden 

van een woonhuis, wabonummer 381342, 
ontvangen 13 maart 2019

- Julianaplein 1, het plaatsen van 
gevelbelettering aan diverse gevels/het 
plaatsen van een brievenbus, namenbord/
het bouwen van een overkapping over een 

 bestaande fietsenstalling, wabonummer 
379263, ontvangen 8 maart 2019

- Linge 54, het wijzigen van de voorgevel 
en plaatsen steiger, wabonummer 381589, 
ontvangen 14 maart 2019

- Meer en Boslaan 4, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 380693, ontvangen 

 12 maart 2019
- Raadhuisstraat 65A, wijzigen gevelpui, 

wabonummer 380316, ontvangen 
 12 maart 2019
- Romeinlaan 28, het verhogen van de nok en 

optrekken achtergevel, plaatsen dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 381358, ontvangen 

 14 maart 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Asterkade 36, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
371064, verzonden 19 maart 2019

- Herenweg 88, het kappen van een 
kastanjeboom, wabonummer 374505, 
verzonden 19 maart 2019

- Jacob van Campenstraat 57, het uitbreiden 
van een woonhuis en de bouw van een 
kelder, wabonummer 366396, verzonden 

 19 maart 2019
- Raadhuisstraat 65A, het wijzigen van een 

gevelpui, wabonummer 380316, verzonden 
19 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’.

U vindt deze bekendmakingen 
ook online op Overheid.nl. 
Wilt u op de hoogte blijven van 
o�ciële bekendmakingen en 
kennisgevingen? U kunt zich 
abonneren op de e-mailnieuwsbrief 
via Overheid.nl of download de 
app Omgevingsalert. Meer weten? 
Kijk op www.heemstede.nl/
bekendmakingen



Winstvolle dag voor HPC
Heemstede - Zondag 24 maart 
was een bijzondere dag voor de 
wedstrijdzwemmers van HPC 
Heemstede. Eindelijk mocht de 
club weer een wedstrijd organi-
seren in het eigen zwembad aan 
de Sportparklaan. 

De afgelopen twee jaren was dit 
onmogelijk omdat er steeds di-
plomazwemmen gepland stond 
in de weekenden die waren aan-
gewezen door de KNZB en waar 
iedere club zich aan dient te hou-
den. 
En er hing veel van deze wedstrijd 
af. HPC stond in de lagere regio-
nen van de landelijke 2e klasse 
en het zou erop of eronder wor-
den. Handhaven in de 2e klasse of 
degraderen naar de 3e klasse. De 

trainers waren al weken lang be-
zig om, met veel uitleg en liefde-
vol pushen, alle zwemmers klaar 
te stomen voor deze belangrijke 
wedstrijd. En wat heeft dat een 
geweldig resultaat opgeleverd. 
Van de 98 individuele starts ge-
beurde het maar 19 keer dat een 
zwemmer géén persoonlijk re-
cord zwom. Niet alleen de ‘jon-
kies’ verbeterden massaal hun tij-
den, ook bij de oudere garde werd 
het ene na het andere persoonlij-
ke record aan �arden gezwom-
men. Lorenzo de Meij haalde 21 
seconden van zijn PR af op de 100 
meter schoolslag en Patryk Hill 
maar liefst 25 seconden op die-
zelfde afstand. Bij de meisjes was 
Tamar van Ieperen de koningin 
van de persoonlijke records, om-

dat zij op de 50 meter vlinderslag 
ruim 13 seconden sneller zwom 
dan haar beste race ooit. In totaal 
werden er 17 medailles verdiend, 
waarvan 4x goud, 7x zilver en 6x 
brons. Maar het allerbelangrijkste 
is uiteraard de vraag of HPC zich 
al dan niet heeft weten te hand-
haven in de 2e klasse? Gelukkig 
kan deze vraag met een volmon-
dig ‘ja’ worden beantwoord.

Dit succes geeft nieuwe ener-
gie om weer volop door te trai-
nen want er komen nog een aan-
tal leuke wedstrijden aan zoals de 
Ranomi-Cup, de Minioren-�na-
les en uiteraard de Internationa-
le Sprint Cup in het Duitse Hagen 
waar alle wedstrijdzwemmers 
zich nu al op verheugen.

Geslaagd trainingsweekend turnen HBC Gymnastics
Heemstede - Van 22 tot en met 
24 maart is de wedstrijdgroep 
van HBC Gymnastics op trainings-
weekend in een groepshuis in Eg-
mond-Binnen geweest. Het doel 
hiervan is om extra te trainen op 
moeilijkere onderdelen, team-
building van de groep en op een 
ontspannende wijze elkaar op 
een andere manier leren kennen. 

De groep bestond uit 25 turnsters 
en 8 begeleiders Op vrijdagmid-
dag werd de eetzaal door Jos en 
Bas omgevormd met 3 lange ta-
fels en klaargemaakt voor een 
gourmet. Na een heerlijke maal-
tijd ging iedereen het bos in voor 
het Dierengeluidenspel. De vol-
gende ochtend werden er 4 ver-
schillende buitenspelen gedaan, 
met onder andere frisbee en 
zwerkbal. Na de lunch werden al-
le kinderen verdeeld voor 6 bin-
nenspelletjes, waaronder het ba-

byfoto raden spel favoriet bleek. 
En na deze spelletjes mochten de 
kinderen eindelijk naar de turn-
hal in Alkmaar. Na een korte war-
ming up mochten de turnsters 
gaan werken aan hun persoonlij-
ke doelen. Bij ieder behaald doel 
konden ze een duimpjes sticker 
verdienen, waar het natuurlijk om 
gaat om zo veel mogelijk nieuwe 
elementen onder de knie te krij-
gen. Bij terugkomst in het huis 
was er nasi met sate en saus, ge-
bakken banaan, kroepoek en at-
jar. Daarna nog een eigen toetje 
met ijs en slagroom maken. Ver-
volgens versieren en klaar ma-
ken voor de Bonte Avond. Iede-
re groep had de opdracht om een 
act te maken en hier was dans, 
acrobatiek en show laten zien. 
Met zijn allen nog afgesloten bij 
een vuurkorf en heerlijk (grote) 
marsmallows boven het vuur. Ter-
wijl de jongsten naar bed gingen, 

konden de middelbare scholieren 
nog meedoen met 30 seconds. 
De laatste ochtend werd gevuld 
met Levend Cluedo; er was een 
turnster vermoord. De spullen 
konden weer ingepakt worden 
en de auto’s in en voor de twee-
de keer naar de sporthal in Alk-
maar voor nog een training. Nog 
even proberen of er nog een paar 
duimpjes bij verdiend konden 
worden. De meeste duimpjes wa-
ren verdiend door Amber, waar-
door zij als eerste een herinne-
ring mocht uitzoeken.
Daarna kon iedereen nog iets 
leuks uitzoeken en werd er geke-
ken wie de groepswinnaar was. 
Dit was dit jaar Bubble Ciao. Alle 
6 de meiden kregen hier een gou-
den medaille als aandenken voor. 
Na een vermoeiend weekend, 
maar zeer voldaan werd iedereen 
om 17.30 uur weer in Heemstede 
opgehaald.

Succesvol schoolvolleybaltoernooi 
GSV Heemstede
Heemstede - De sectie Volleybal 
van GSV-Heemstede organiseer-
de afgelopen zondag in de sport-
hal Groenendaal voor de tiende 
maal het schoolvolleybaltoernooi 
voor de basisscholen uit Heem-
stede en omgeving. In totaal na-
men iets meer dan 100 jeugdige 
aspirant volleyballers verdeeld 
over 21 teams en 6 scholen deel 
aan het toernooi. Er werd ge-
speeld volgens de regels van het 
zogenaamde Cool Moves Volley-
bal (CMV) op 3 verschillende ni-
veaus. De niveaus worden be-
paald door de geldende leeftijds-
grenzen en hebben een oplo-
pende moeilijkheidsgraad. Cool 
Moves Volleybal is speciaal ont-
worpen om de jongste jeugd op 
een eenvoudige en speelse ma-
nier de techniek en de regels van 
het volleybal aan te leren.  De 
jongsten speelden op niveau 2. 
Hierbij speelden 3 teams 3 keer 
tegen elkaar en werd uiteinde-
lijk door een beter doelsaldo het 
team van de Voorwegschool win-
naar.
Bij niveau 3 (groep 6) werden 6 
teams in 3 poules onderverdeeld. 
Via een tussenpoule kwamen de 

3 beste teams tegen elkaar uit, 
waarbij uiteindelijk team 4 van de 
Crayenesterschool als winnaar uit 
de bus kwam.
Voor de groepen 7 en 8 werd op 
niveau 4 gespeeld. Het speelni-
veau was ook dit jaar in deze klas-
se heel hoog.  Je kon zien dat er 
veel teams bij waren die goed 
geoefend hadden. Uiteindelijk 
bleek het jongens team 3 van de 
Nicolaas Beetsschool de sterk-

ste te zijn en won de felbegeerde 
beker. Aan het eind van deze ge-
slaagde middag gingen de win-
nende teamleden niet alleen naar 
huis met een gewonnen school-
beker, maar kregen ze ook een 
medaille in de vorm van een be-
ker.  Tevens kregen alle kinderen 
nog een aandenken mee naar 
huis en kon teruggekeken wor-
den op weer een geslaagde spor-
tieve volleybalmiddag. 

Spinningmarathon met 
aandacht voor Parkinson
Heemstede - Op zondag 14 april 
organiseert Team Gijs samen met 
sportschool Nieuw Groenendaal 
Heemstede een spinningmara-
thon, waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor de ziekte van Par-
kinson. Drie uur lang wordt er on-
der leiding van professionele in-
structeurs ‘gespind’ (�etsen op 
een hometrainer). De start is om 
12.30 uur en deelname is voor 
een, twee of drie uur. Het pro-
gramma duurt steeds een uur, be-
ginnend met een warming up en 
eindigend met een cooling down. 
De deelname kost €12,50 per uur 
en het gehele bedrag gaat via de 

sponsorpot van Team Gijs naar 
‘ParkinsonNet’. Op 7 september 
2019 neemt dit team uit Heem-
stede en omstreken voor de zes-
de keer deel aan de ‘Bikevoor-
Parkinson’ en na de �nish zal een 
cheque voor het goede doel wor-
den overhandigd. 
Voor meer informatie over de 
spinningmarathon:
carla.de.boer@xs4all.nl.

Aanmoedigen op 14 april kan 
natuurlijk ook! Iedereen is van-
af 12.30 uur van harte welkom 
bij Nieuw Groenendaal, Sport-
parklaan 18 in Heemstede.

Ontmoeting- 
en spelletjes-
avond: Plexat 
Denk & Doen
Heemstede - Iedere maand 
is er op vrijdagavond van 
19.00 - 20.30 uur een ont-
moeting- en spelletjes 
avond voor kinderen met 
een ontwikkelingsvoor-
sprong/hoogbegaafdheid 
en hun ouders. Iedere avond 
heeft een thema waar we 
iets extra’s mee doen. Maar 
de basis van Denk & Doen 
is de samenwerking van de 
kinderen en de ouders, waar 
zij zelf invulling aan kun-
nen geven. Entree € 6,- per 
deelnemer, voor ouders vrij 
entree.
Het programma op vrij-
dag 5 april is: 3D Puz-
zel Mania. Plexat, Heren-
weg 96 Heemstede. Opge-
ven kan via: mdoodeman@ 
wijheemstede.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
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 Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.




