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Oude muziek in Oude Kerk...
Grote jazzhappening met 
de Harbour Jazz Band
Heemstede – Het Thee-
concert op de zondagmid-
dag - 21 februari - in de Ou-
de Kerk was al een kwartier 
voor de aanvang zo vol dat 
er echt geen mensen meer 
bij konden. Buiten hoorde je 
mensen roepen dat je be-
ter kon omkeren. Dat krijg 
je als de HJB, Harbour Jazz 
Band (geen onbekende in 
Heemstede) een Theeconcert 
geeft. Gratis toegankelijk, wel 
graag een bijdrage om de 

onkosten te bestrijden en 
voor de Stichting Oude Kerk, 
die volgens Piet Scheele van 
de stichting nog de restaura-
tie en aanschaf van de vleu-
gel uit 1905 moet afbetalen. 
“Nog nooit zo’n volle kerk ge-
had”!  De Harbour Jazz Band 
helemaal ‘in the mood’ van 
hun zestigjarig jubileum, zou 
die Oude Kerk wel eens even 
laten swingen. Met de oer-
jazzmuziek uit New Orleans, 
die begon omstreeks 1917 en 

in Nederland tot bloei kwam 
na de Tweede Wereldoorlog 
met optredens van de Dut-
ch Swing College Band, waar 
HJB-trompettist Bert de Kort 
ooit bij speelde. Muziek waar 
generaties in Nederland mee 
opgroeiden. Het sfeertje van 
vriendschap en de grote lief-
de voor de traditionele jazz-
muziek, waarin de dixieland-
muziek, ingebracht door des-
tijds slaven in het zuiden van 
Amerika, een grote rol speel-
de. Met zelfs sporen van gos-

pel. Trouw is een element in 
deze muziek, die je terug-
vindt in de herkenning van 
teksten en melodie, maar ook 
in de vele jaren die de muzi-
kanten bleven spelen in hun 
band. Bert de Kort, geboren 
en getogen aan de Spaarnel-
aan, een Haarlemse Heem-
stedenaar, kreeg alle  ruim-
te om zijn solo’s te spelen als 
in ‘Singin’ the blues’ en met 
de gestopte trompet in ‘Cre-
ole Love Call’. Het publiek 
was gul met applaus. Stevi-

Reünietoernooi en museum met beelden van weleer

RCH 105 jaar! (1911-2016)
Heemstede - Hoewel op dat 
moment de grootste club van 
Nederland (met meer dan 
50 teams) kwam het toen-
malige Racing Club Haarlem 
pas in 1932 voetballen op het 
pas aangelegde sportpark 
van Heemstede. Dat had een 
prachtig stadion. RCH won 
bij de openingswedstrijd van 
Ajax met 9-1! Tot het seizoen 
1971-1972 speelde RCH be-
taald voetbal en werd drie 
keer landskampioen, waar-
van een keer bij de amateurs: 
1923, 1953 (in de Kuip tegen 
Eindhoven) en in 1989 (bij de 
amateurs). In 1965 werd RCH 

Racing Club Heemstede. Tot 
drie keer toe won RCH de 
‘Holdert beker’, de voorloper 
van de KNVB-beker en dat 
was in 1915, 1926 en 1928. 
Het had nog een vierde keer 
kunnen worden maar RCH 
werd in de finale verslagen 
door Feyenoord in 1958.
Twee internationals heeft 
RCH mogen leveren. In de 
periode 1923-1931 was dat 
Peer Krom, die 14 maal het 
oranje shirt mocht dragen. In 
de jaren 50 Loek Biesbrouck.
Vele bekende namen, die la-
ter in het betaalde voetbal 
zijn gaan spelen, zijn hun 

carrière bij RCH begonnen. 
Daarbij kent natuurlijk ieder-
een wel Johan Neeskens. In 
het museum van RCH in de 
kantine kunt u aan de hand 
van veel beeldmateriaal ken-
nismaken met ruim 100 jaar 
RCH. Tijdens het 100-jarige 
jubileum in 2011 is dit muse-
um door een aantal vrijwilli-
gers in ere hersteld.
Vanaf 1980 speelde RCH in 
de Hoofdklasse en bleef dat 
doen tot het seizoen 1993-
1994. Met ups en downs zak-
te RCH steeds verder weg 
met als dieptepunt in 2008-
2009 toen RCH degradeerde 

naar de 5de klasse. Alweer 
een aantal jaar speelt RCH in 
de 4de klasse met daar tus-
sen nog een kampioenschap 
in 2012-2013, waarna ze een 
jaar 3de klasse hebben ge-
speeld.
Op 25 februari 2016 is RCH 
precies 105 jaar oud. Komen-
de zaterdag wordt er bij RCH 
een reünie-toernooi 7-7 ge-
speeld met allemaal (oud) 
RCH spelers. U bent daarbij 
van harte welkom, waarbij u 
tevens het museum kunt be-
wonderen en u zich kunt ver-
gapen aan de prachtige beel-
den van weleer.
Op de website van RCH 
(www.rch-voetbal.nl) kunt u 
ook veel terugvinden over de 
historie van deze roemruch-
te club.

Foto uit het archief van RCH.

ge swing bij ‘Heah me Tal-
king to Ya’ van Jelly Roll Mor-
ton, heel herkenbaar en de 
koppies van het publiek hiel-
den het niet stil. Vriendschap 
werd bezegeld in het ‘I’ll be 
a Friend with pleasure’ van 
Palmer/S.Williams. Flip Ro-
bers liet de heiligen de kerk 
binnen. Hij fluisterde ‘When 
the Saints…’ en Bert stelde 
de heilige muzikanten voor: 
Hans Verheul op klarinet en 
sax, Jan Wouter, op klarinet 
en sax, Ton Hameeteman op 
piano, Matthijs Willering, ook 
Haarlemmer, op banjo en gi-
taar, Ludo Deckers, bas en 
Raymond van der Hooft op 
drums. Bandleider Flip Ro-
bers tot slot: “Wat klinkt die 
oude muziek toch mooi in die 
Oude Kerk he”! 
Ton van den Brink 
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van 1930

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 28 februari, aan-
vang 10:00 uur. Voorgan-
ger mevrouw Ds. L.C.M. 
Blomjous-Maillette de Buy 
Wenniger (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 28 februari
Derde zondag Veertigda-
gentijd
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk, Taizéviering. 10.00 uur. 
Crèche - 4 jaar; Kinder-
kring: 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Op de Jan van Goyenstraat 
22 zit, met respect, één van 
de langst zittende winke-
liers: juwelier Treur. Namelijk 
al ruim 40 jaar, maar voor die 
tijd was hier iets heel anders. 
In 1931 zien we op de site 
van de gemeente Heemstede 
een bouwtekening voor een 
verbouwing van woonhuis tot 
woon/winkelhuis.
De tekening is getekend 
door aanvrager F. Helling-
man. In april van 1932 opent 
de heer Hellingman zijn ban-
ketbakkerij. Tot 1934 heeft 
hij de banketbakkerij ge-
had. In het adressenboek 
van Haarlem van 1 janua-
ri 1934 staat F. Hellingman, 
nu woonachtig te Haarlem. 
In een advertentie van 5 au-
gustus 1932 lezen we het 
volgende: “Goedkope boter-
koekjes zullen waarschijn-
lijk geen boterkoekjes zijn. 
Er kan van alles in het deeg 
verwerkt zijn, behalve boter. 
Als u ze met Hellingman’s 
versche boterkoekjes ver-
gelijkt proeft u het verschil”.
De prijs: 24 cent per ons.

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (12)

In november van 1934 lezen 
we al dat Franken’s brood-
bakkerij een fi liaal had in 
o.a. de Jan van Goyenstraat, 
nummer 22 en zij hebben er 
erg lang gezeten. Zo vinden 
we in een adressenboek van 
Heemstede van januari 1948 
(NHA) Franken nog steeds 
op 22.
In het adressenboek van 1 
november 1957 lezen we 
dat het inmiddels Vermaat-
Franken is, die een bakkerij 
als fi liaal op de Jan van Goy-
enstraat 22 had. Op 1 no-
vember 1963 is het Vermaat’s 
Bakkerijen bv (geen Franken 

meer) met een fi liaal op num-
mer 22.
Ook in 1963 zijn er bouwte-
keningen voor een ontwerp 
voor verbouwing van een 
woonhuis tot winkel/woon-
huis. Hoewel niet duidelijk is 
in wiens opdracht, lijkt de te-
kening van de voorkant op 
dat van de huidige juwelier. 
Juwelier Treur zit er dus ruim 
40 jaar.

De toenfoto is van ongeveer 
1996. In juni 2013 lezen we 
het vervelende nieuws in de 
Heemsteder, dat de juwelier 
slachtoffer is geweest van 
een overval. De nu-foto van 
Harry Opheikens is van fe-
bruari 2016 met een iets an-
der uiterlijk van de voorpui.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 28 februrari,
18.30 uur In His Presence
o.l.v. mevr. Y. Elbers
Thema: het effect van ge-
bed.

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 28 februari, ds. 
J.E.Th. Nak-Visser.
Kindercafé
Aanvang: 10.00 uur.  

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 28 februari, Ds. J.G 
Berbée - Bakhuis  uit Ab-
benes, 4e Lijdenszondag. 
Na de dienst is er koffi e-
drinken in “Het Jagershuis”

www.hervormdpknbennebroek.nl

Heemstede – Het wil wat met de waterput-
ten in Heemstede. Ze zijn wederom (slecht) 
nieuws. Een geschrokken bewoonster van 
de ing. Lelylaan liet de redactie weten dat 
het deksel van de waterput in haar tuin on-
langs is gestolen. “En die van de buren en 
van enkele andere bewoners ook”, zegt ze 
aan de telefoon. Het ergst vindt de vrouw 
dat de dief die haar putdeksel stal, asbest-

afval in de ontstane opening heeft gewor-
pen. De gedupeerde, die liever anoniem wil 
blijven, heeft aangifte gedaan bij de politie. 
Waarschijnlijk zijn de zware ijzeren putdek-
sel interessant voor het dievengilde om ze 
om te laten smelten. De huizen met de ver-
dwenen putdeksels worden alle verhuurd 
door Elan Wonen, die ook op de hoogte is 
van het vergrijp.

Diefstal waterputten omgeving Oude Slot

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 22 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom.
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 
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Pas geleden kwam Betty Boop bij ons in Heemstede op 
de praktijk. Niet een alledaagse verschijning, want huis-
varkentjes krijgen we niet vaak langs. Betty Boop is nog 
een jonge dame die heerlijk in huis woont, maar ook 
buiten kan spelen met een kameraadje.  De laatste da-
gen begon er aan de achterkant een bult te groeien die 
steeds roder werd. Ze leek er niet zoveel last van te heb-
ben, maar omdat het steeds groter werd en het er raar uit 
zag, besloten de eigenaren langs te komen.  In Heemste-
de werd voorlopig de diagnose verzakking van de baar-

moeder gesteld. Ech-
ter, omdat hier de prak-
tijk niet platgelopen wordt 
door varkens, is beslo-
ten om ook even de colle-
ga veearts te raadplegen. 
De diagnose bleek correct 
en operatie was de enige 
goede oplossing voor de-
ze grote verzakking. Bet-
ty Boop is naar onze ves-
tiging in Amsterdam ge-
gaan en daar heb ik sa-
men met mijn collega de 
operatie uitgevoerd. Best 
een pittige operatie, om-
dat we ook meteen een 
sterilisatie hebben uitge-
voerd. Betty sloeg zich er 
echter goed doorheen.
Een groot gevaar is dat 
de verzakking weer op-
nieuw optreedt. Hierom is 
de vulva een week deels 
dichtgezet en na de con-
trole bleef gelukkig al-
les op zijn plaats. Betty 
Boop is goed genezen en 
we hopen dat de verzak-
king niet nog een keer op-
treedt. 
Nu mag ze in dit lekkere 
winterzonnetje weer naar 
buiten.

Betty Boop op de praktijk

Dieren in 
het nieuws

Heemstede - De goed 
aangeschreven Brasserie 
Sanz presenteert ook in de 
maand maart het lekkere 
en zeker aantrekkelijk ge-
prijsde Lezersmenu! Let op: 
alleen van maandag tot en 
met donderdag.
Het Lezersmenu houdt 
in dat u geen 29,50 maar 
23,50 euro betaalt voor een 
smakelijk en afwisselend 
6-gangen verrassingsmenu. Lekker lang en gezellig tafe-
len als het buiten guur is door wind en regen. Binnen is 
het warm en sfeervol.

Waarom dus een vorkje gaan prikken bij Sanz? De keu-
kenbrigade van Sanz stelt niet alleen spannende combi-
naties samen maar zorgt met verse, pure en eigentijdse 
ingrediënten voor zalige gerechten. Net even anders dan 
bij de rest.

Geef bij de reservering wel aan dat u wilt gebruikmaken 
van het Lezersmenu. Bent u Facebookvriend? Ga naar 
Brasserie Sanz op Facebook en geef een ‘like’. Sanz is el-
ke dag geopend vanaf 17.30 uur, het gehele jaar. 

Reserveren alleen telefonisch mogelijk:
023-5291892. Brasserie Sanz vind je aan de

Jan van Goyenstraat 31, Heemstede.

Actie ‘Lezersmenu’ bij Sanz 
nu met een maand verlengd!

De maand afsluiten op Vrolijke Vrijdag
Heemstede - Iedere laatste 
vrijdag van de maand organi-
seert WIJ Heemstede ‘Vrolij-
ke Vrijdag’. Op vrijdag 26 fe-
bruari vindt de tweede editie 
van deze ‘maandafsluiting’ 
plaats. Komt u ook de maand 
afsluiten? Ieder is van harte 
welkom. Er is weer van alles 
te doen in de Luifel. Er is een 
inloop over workshops, je 
kunt een spel spelen, netwer-
ken, karaoke, er is een verha-
lentafel en een ruildienst. 

Belangstellenden zijn uitge-
nodigd om 15.00 uur in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. En natuurlijk op ie-
dere volgende laatste vrij-
dag van de maand. Meedoen 
is helemaal gratis. De bar is 
open voor thee, koffi e of een 
drankje.
Vanaf 1 januari 2016 zijn de 
stichtingen Welzijn Oude-
ren Heemstede en Casca sa-
mengegaan tot één grote 
Welzijnsorganisatie voor al-

le inwoners: WIJ Heemste-
de. WIJ Heemstede is er echt 
voor alle inwoners, voor jong 
en oud, voor wie hulp vraagt, 
wie het zelf kan en wie hel-
pen wil. WIJ Heemstede on-
dersteunt, verbindt en orga-
niseert. Door de krachten van 
beide organisaties te bunde-
len is een nieuwe organisatie 
ontstaan die zich nog meer 
dan voorheen richt op de
vragen en behoeften van de 
inwoners van Heemstede. 

moeder gesteld. Ech-
ter, omdat hier de prak-
tijk niet platgelopen wordt 
door varkens, is beslo-
ten om ook even de colle-
ga veearts te raadplegen. 
De diagnose bleek correct 
en operatie was de enige 
goede oplossing voor de-
ze grote verzakking. Bet-
ty Boop is naar onze ves-
tiging in Amsterdam ge-
gaan en daar heb ik sa-
men met mijn collega de 
operatie uitgevoerd. Best 
een pittige operatie, om-
dat we ook meteen een 
sterilisatie hebben uitge-
voerd. Betty sloeg zich er 
echter goed doorheen.
Een groot gevaar is dat 
de verzakking weer op-
nieuw optreedt. Hierom is 
de vulva een week deels 
dichtgezet en na de con-
trole bleef gelukkig al-
les op zijn plaats. Betty 
Boop is goed genezen en 
we hopen dat de verzak-
king niet nog een keer op-
treedt. 
Nu mag ze in dit lekkere 
winterzonnetje weer naar 
buiten.

Drs Vincent Polak

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Familiezwemmen, Zwem ABC en bootje varen...

Weer veel te doen in SportPlaza 
Groenendaal tijdens de vakantie
Heemstede - In de voor-
jaarsvakantie (zondag 28 fe-
bruari tot en met 6 maart) 
worden op alle dagen, be-
halve zaterdag, in SportPlaza 
Heemstede speciale kinder-
activiteiten georganiseerd tij-
dens het recreatief zwemmen 
tussen 1200 en 18.00 uur. 

Familiezwemmen 
Nieuw is het familiezwem-
men van maandag tot en met 
vrijdag van 16.00 tot 18.00 
uur. Ook het Jip’s oefenuur is 
uitgebreid in de vakantie en 
van maandag tot en met vrij-
dag van 16.00 tot 17.00 uur.

Nieuw: Aqua Zwem 
ABC Challenge
SportPlaza Groenendaal 

Heemstede staat bekend als 
‘de Zwemlesspecialist’. Er 
is nu iets nieuws: de Aqua 
Zwem ABC Challenge. Het 
Zwem ABC wordt steeds 
meer een beleving. En wat is 
er nu leuker om samen met 
je vader of moeder in een
ongedwongen sfeer te oefe-

nen voor de diverse zwem-
diploma’s? De diverse diplo-
ma’s zijn uitgezet in circuit-
vorm. Daarin zijn attractieve 
elementen opgenomen zoals 
de ‘Deep Water Challenge’, 
de ‘Piratenrun’ en het ‘Expe-
rience center’. Deze activiteit 
wordt slechts twee keer ge-
organiseerd. 

Je kunt je kans grijpen op
zaterdag 27 februari en 5 
maart van 11.15 tot 12.45 uur. 
Het is geschikt voor kinderen 
met minimaal een A-diplo-
ma en een meezwemmende
ouder. Helaas kunnen uit
veiligheidsoverwegingen al-
leen eigen ‘lesklanten’ met 
een oranje polsbandje mee-
doen met deze activiteit.
Toegang bedraagt 7,20 eu-
ro voor het kind en de mee-
zwemmende ouder.

Bootje varen
In het golfslagbad wordt 
sinds kort bootje varen on-
der begeleiding van je mee-
zwemmende vader of moe-
der georganiseerd.
Dat vindt plaats op elke zon-
dag van 8.00 tot 9.00 uur en 
is bestemd voor kinderen 
van drie tot en met ongeveer 
6 jaar, samen met je mee-
zwemmende vader of moe-
der.

Geen springkussens
in de Sporthal
Vanwege het aanbrengen 
van een nieuwe scheidings-
wand is er deze vakantie 
geen gelegenheid voor het 
springen op de springkus-
sens in de sporthal.
Voor meer informatie kunt 
u terecht bij de receptie 
van SportPlaza Groenen-
daal Heemstede of bel 023 
5292072 of mail infogroenen-
daal@sportplaza.nl.
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Lentemenu in
Eethuis de Luifel
Op maandag 7 maart pre-
senteert Eethuis de Lui-
fel zijn Lentemenu. Me-
nu: feuillette met roompaté, 
gemengde roerbakgroen-
ten, gebakken aardappe-
len, shaslik met twee kou-
de sausjes, gemengde sa-
lade en toe een flensje met 
kaneelijs en slagroom. 
Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf 17.15 uur. Aan-
schuiven aan de stamta-
fel, voor mensen die alleen 
komen maar graag samen 
willen eten, kan om 17.45 
uur. Deelname kost 9,95. 
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 023–548 38 28.
 
Een virtuele literaire
wandeling van Haarlem
naar Heemstede
Dinsdag 8 maart staat een 
wandeling op het pro-
gramma van Haarlem naar 
Heemstede met onderweg 
literaire plekjes waarop u 

kunt luisteren naar verha-
len over schrijvers.
Flip Hammann neemt u 
mee op deze ‘virtuele’ wan-
deling: u blijft lekker zitten 
terwijl hij vertelt over het li-
teraire leven. Godfried Bo-
mans, Harry Mulisch, Hil-
debrand, Jacob van Len-
nep, Multatuli, Frederik van 
Eeden, W.F. Hermans, Jan 
Wolkers, Doeschka Meij-
sing, Louis Ferron en ve-
le andere bekende en min-
der bekende literaire figu-
ren passeren de revue.
Flip Hammann is docent 
Nederlands op het Mendel-
college in Haarlem. Hij ver-
zorgt literaire wandelingen 
en lezingen. 
Tot april 2016 zijn er twee 
keer per maand op dins-
dagmiddag culturele mid-
dagen voor  senioren met 
lezingen en presentaties, 
veelal met lichtbeelden bij 
WIJ Heemstede in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede. De lezingen begin-
nen om 14.00 uur en de en-
tree is 4,- euro.
Opgeven:(023) 548 38 28 of 
bij de receptie van De Lui-
fel.

Spaarnegeuzen reizen naar ‘Wegisweg’
Heemstede - Misschien 
heeft u ze wel gezien dit 
weekeinde: de Dolfijnen van 
scoutingvereniging Spaar-
negeuzen in tovenaarste-
nue. Vrijdagavond 19 februa-
ri werden ze door leraren van 
‘Zweinstein’ ontvangen bij het 
hek aan de Glipperdreef 223. 
Het hek op een kier, daarach-
ter veel rook en knipperen-
de lampen en nog meer tove-
naars met fakkels. Hagrid be-
geleidde de Dolfijnen naar de 
viavia waarmee ze afreisden 
naar de Wegisweg.
De Dolfijnen hadden alle-
maal, net als de echte Harry 
Potter, een persoonlijke uit-
nodiging van professor An-
derling ontvangen voor een 
kennismakingsweekend van 
Zweinstein. Voor de gelegen-
heid was het clubhuis omge-
toverd tot herberg De Lek-
ke Ketel. Nadat iedereen een 
plekje had gevonden in de 
slaapzaal kwam Hagrid boos 
naar binnen. Wie had er zijn 
drakenei gepakt? Uiteinde-
lijk bleek dat hij het waar-
schijnlijk zelf was verloren op 
zijn tocht door het donkere 
bos. Gelukkig wilden de Dol-

fijnen hem wel helpen met 
zijn zoektocht. Alleen bleken 
ze tijdens de toch door het 
toch wel erg donkere, donke-
re bos niet helemaal alleen te 
zijn. Een zwarte schim kwam 
steeds dichterbij: een de-
mentor! Wonder boven won-
der wisten de nog onervaren 
tovenaarsleerlingen zich te 
redden. Na een flinke speur-
tocht werd tussen de struiken 
een zacht knipperend groen/
rood licht zichtbaar dat af-
komstig bleek te zijn uit een 
prachtig goudkleurig draken-
ei.
Na wat instructie van Olivan-
der werd een eigen toverstaf 
gemaakt. Een staf met een 

kern van echte Phoenix veren 
en passend bij de stijl van de 
tovenaar. Daarna werd in het 
zwembad alle spanning er uit 
gezwommen. De Lekke Ketel 
was intussen overgenomen 
door de Loodsen die heer-
lijke pannenkoeken bakten 
terwijl de Dolfijnen een ei-
gen tovenaarsmantel maak-
ten. De avond werd afgeslo-
ten met een Harry Potter film.
Het eerste Zweinstein ken-
nismakingsweekend was een 
groot succes.
Hoe je ook van spelen in het 
bos en ga je straks in het 
vaarseizoen lekker mee zei-
len? info@spaarnegeuzen.nl 
of www.spaarnegeuzen.nl.

Treurwilg niet treurig
Heemstede - Het leek er aanvankelijk op dat de treur-
wilg die vorig jaar geknot was, het niet zou halen. Ge-
lukkig staat de ‘reus’ nu nog altijd prachtig ‘te treuren’ 
en kijkt op het prachtige kunstwerk (2003)  van Barba-
ra Kletter. In de brug die de Amstellaan met de Leidse-
vaartweg verbindt, maken woorden associatie met water: 
noodaggregaat en verbinding komen in het brugkunst-
werk voor.                               (Foto: Marenka Groenhuijzen)

Winterfoto‘Benut ruimte clubhuizen met invulling 
waar anderen ook iets aan hebben’
Heemstede - Het clubhuis 
van HBC (voetbal) was vori-
ge week dinsdagavond het 
toneel van een interessan-
te bijeenkomst. Johan Wak-
kie was als spreker uitgeno-
digd om verbanden tussen 
sportverenigingen of scholen 
of instellingen te duiden. Als 
voormalig hockeybestuurder 
stond hij aan de basis van de 
enorme groei van deze sport. 
Zijn betoog voerde langs de 
onbenutte mogelijkheden van 
verenigingen maar ook instel-
lingen zoals scholen, huis-
werkbegeleiding, bedrijfsle-
ven en gemeenten. Specia-
le aandacht was er voor het 
kind. Met beelden liet Wak-
kie zien hoe het brein van 
een kind zich ontwikkelt. Met 
goed voedsel, bewegen en de 
hersenen trainen kunnen de 

hersenen van kinderen zich 
optimaal ontwikkelen. Een 
kind dient minimaal een uur 
per dag te bewegen. Het zou 
bewezen zijn dat als kinderen 
schaken of dammen zij rusti-
ger worden, zodat zij zich later 
beter kunnen concentreren.
Na deze uitgebreide uiteen-
zetting kwam hij tot de kern 
van de avond. Welke rol kun-
nen sportverenigingen of in-
stelling spelen om een op-
timaal ontwikkelklimaat te 
scheppen? Nodig ouders uit 
bij activiteiten, zodat zij zich 
betrokken voelen bij vereni-
ging of instelling. Vraag bij 
de bouw van nieuwe (sport)
locaties naar de wensen van 
een brede groep mogelij-
ke (mede) gebruikers. Waar-
om de loze uren in een kan-
tine of sporthal niet benut-

ten voor muziekonderwijs of 
een bridgetoernooi? Laat een 
klas schoolkinderen, als on-
derdeel van het lesprogram-
ma, naar de sportclub ko-
men. Geef daar in een ande-
re omgeving een presentatie 
of organiseer iets in de bui-
tenlucht. Waarom zijn club-
huizen van wintersporten 
vaak weken dicht in de zo-
mer? Benut deze ruimte en 
zoek een passende invulling 
waar anderen iets aan heb-
ben. Laat een band of een 
koor oefenen in de ruimte.
Cultuur zou onderdeel moe-
ten uitmaken van de tijdsbe-
steding van kinderen. Laat ze 
een tentoonstelling inrich-
ten in een clubhuis of school. 
Maak een verbinding tussen 
ouderen en jeugd. Gemeen-
ten kunnen een en ander fa-
ciliteren door activiteiten toe 
te staan of mee te denken bij 
verbouwingen van sportcom-
plexen of scholen. Alles is 
geoorloofd als het maar ten 
dienste staat van de ontwik-
keling van mensen.
Hier ligt nog een terrein 
braak voor verenigingen of 
instellingen. Sla de handen in 
een en geef gedachten eens 
de vrije loop is het devies.
Eric van Westerloo

Johan Wakkie.
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Nieuw adres: Visserstraat 10 in Aalsmeer

Kantoor van De Heemsteder 
verhuist naar hoofdkantoor 
Heemstede - Het redactie-
kantoor van de Heemsteder 
verhuist. Vanaf 1 maart is het 
krantenkantoor aan de Cam-
plaan 35 gesloten.
De werkzaamheden wor-
den voortgezet op het hoofd-
kantoor van de uitgever in 
Aalsmeer, aan de Visserstraat 
10. Aldaar bevinden zich alle 
disciplines bij elkaar om we-
kelijks diverse huis-aanhuis-
kranten te produceren.
Het eenmanskantoor aan de 
Camplaan voldoet niet meer 
in de tijd van efficiënt wer-
ken.
Op het hoofdkantoor in 
Aalsmeer worden sinds jaar 
en dag alle advertenties ge-
maakt op de DTP-studio, be-
vindt zich de centrale admi-
nistratie, boekhouding en 
een bemande receptie. Daar-
naast huizen de commerciële 
en algemene directie van de 
uitgeverij in het pand aan de 
Visserstraat. Vanaf 1 maart 
voegt de hoofdredactie en 
acquisitie van de Heemste-
der zich hier dus bij.
Grote voordeel van alle dis-
ciplines onder één dak is dat 
de communicatielijnen tus-
sen alle afdelingen die aan 
de kranten werken kort zijn.

Omdat alle redactiekopij 
evenals alle advertentiemate-
rialen digitaal wordt aange-
leverd, is een bezoekkantoor 
niet noodzakelijk. Alle com-
municatie-adressen blijven
gehandhaafd, dat geldt ook 
voor de telefoonlijnen. U kunt 
dus vanaf 1 maart op het 
kantooradresaan de Cam-
plaan als bezoeker niet meer 
terecht.

Nog even alle informatie op 
een rijtje:
•  Kantoor Camplaan sluit en 

verhuist naar het hoofd-
kantoor van de uitgever in 
Aalsmeer

•  Mailadressen blijven ge-
handhaafd:

 redactie@heemsteder.nl
 voor redactiekopij en
 verkoop@heemsteder.nl
 voor advertentiemateriaal
•  Telefoonnummers blijven 

gelijk: 023-8200170 (vast) 
en mobiel: 06-50284402

•  Adres centraal kantoor 
Aalsmeer: Visserstraat 10, 
1431 GJ Aalsmeer

•  De acquisitie is elke vrijdag 
ambulant in Heemstede

•  De correspondenten blijven 
werkzaam vanuit Heemste-
de

•  Kabaaltjes (gratis adverten-
ties) kunt u per post sturen 
naar het adres in Aalsmeer 
of indienen via de website: 
www.heemsteder.nl

Informatie: Bel 023-8200170.

Heemstede – De bouw van De Meerlhorst aan de Van Merlenlaan nadert voltooiing. Met 
man en macht wordt aan en in het pand gewerkt. Dat is alleen al te zien aan de rij auto’s 
en bestelwagens die staat opgesteld voor de bouwlocatie. Daarvoor leent de Vrijheids-
dreef zich klaarblijkelijk. Onwillekeurig moet je denken aan een ‘file’ aan werknemers.

‘Rijen dik’ voor De Meerlhorst

Heemstede - Een gebaar 
van dirigent Jeroen J. Ver-
meulen is voldoende om 70 
mensen te laten zingen in de 
grote zaal van de Princehof. 
Elke maandagavond repete-
ren daar de zangers en zan-
geressen van de Factory Voi-
ces. De werkers uit de stem-
menfabriek waar de vrolijk-
heid van af straalt. Voor hen 
is dit geen werk, de naam is 
zo maar gekozen op de op-
richtingsavond, 14 februari 
2011, Valentijnsdag, toen vijf-
tien zangers en zangeressen 
bij Annemarie van Uden bij 
elkaar kwamen en het koor 
werd opgericht. Ze begon-
nen direct met 30 leden. Dat 
zijn er nu 70, een respecta-
bele groei in die 5 jaar! Hoe 
meer leden hoe meer vreugd 
mag je gerust zeggen. En in-
derdaad, maandagavond 15 
februari staat Jeroen klaar 
tegenover de 70 leden en be-
gint direct met ‘Adiemus’ van 
Karl Jenkins, een lievelings-
stuk van de Factory. Popmu-
ziek en jazz met een vleug-
je Klezmer. Factory Voices 
zingt meerstemmige popmu-
ziek uit de jaren ’60 tot he-
den. Zoals: Dansen op de 
vulkaan, Good Vibrations 
van de Beach Boys, Summer 
Nights, To much love will kill 
you van Queen en Zonder jou 
van Simone Kleinsma en Paul 
de Leeuw. De 86-jarige Guus 
heeft er plezier in tussen de 
werkers van The Factory die, 
wat leeftijd betreft, zijn kin-
deren kunnen zijn, zo vanaf 

35 jaar. Adiemus is gezongen 
en bij de hoog-sopranen be-
speurde Jeroen J. Vermeulen 
nog even een rimpeling in de 
zangvijver. Die goed gevuld is 
met wat een dirigent wenst 
aan sopranen, alten, tenoren 
en bassen, alhoewel van de 
laatste twee er best een paar 
bij mogen komen.
Dus heren, kom maandag-
avond tegen achten bij de 
Princehof aan de Glip en zing 
mee. Je bent al snel opge-
nomen in de huiselijke sfeer. 
De begeleiding is in goe-
de pianohanden van Koen 
Schalkwijk of Marina Popova, 
bij uitvoeringen die ze regel-
matig geven.  Tijn Jans zal het 
koor begeleiden op een Ca-
jon, een slaginstrument, dat 
eruit ziet als een kistje waar 
je met je handen op slaat of 
met stokjes of kwastjes, oor-
spronkelijk afkomstig uit Pe-
ru. 

Op zaterdagavond  5 maart 
geeft het koor Factory Voices 
een concert in De Luifel aan 
de Herenweg 96. Aanvang is 
20 uur; een beperkt aantal 
kaarten van 10 euro is nog 
verkrijgbaar via Annemarie@
factoryofvoices.nl. U kunt er 
genieten van gezongen pop-
muziek met foto’s, behorend 
bij de verschillende songs, 
geprojecteerd  op groot 
scherm en afgewisseld met 
solo’s op de Cajon en inter-
mezzo’s van Koen Schalkwijk 
en Marina Popova.
Ton van den Brink  

Concert 5 maart in Theater de Luifel

Factory Voices trakteert 
al 5 jaar op vrolijke zang
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‘All you 
need is me’

Winleuke prijzen!
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Modern sprookje   
 met duivelse twist
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Oranje Fonds / Hoedje van Papier.

Nog plek voor 3 organisaties in 
Heemstede bij Oranje Fonds Collecte
Heemstede - In Heemstede 
is nog plaats voor 3 stichtin-
gen of verenigingen om mee 

te doen met de Oranje Fonds 
Collecte. Zij kunnen zich nu 
inschrijven. De helft van wat 

ze ophalen is voor de eigen 
organisatie, de andere helft 
besteedt het Oranje Fonds 
aan sociale initiatieven in 
Noord-Brabant.
Zo blijft al het geld dicht-
bij. De Oranje Fonds Collec-
te is in de week van 17 mei, 
inschrijven kan nog tot 31 
maart via:
www.oranjefonds.nl/collecte.

Nieuwe bessenstruiken voor 
de buurtmoestuin? Extra pot-
ten en pannen voor het kook-
project of een dagje dieren-
tuin met bewoners? Als stich-
ting of vereniging heb je al-
tijd wel ergens geld voor no-
dig. Daarom is meedoen aan 
de collecte interessant. 

Het Oranje Fonds steunt so-
ciale initiatieven in Neder-
land. Het gaat om initiatieven 
die ervoor zorgen dat men-
sen elkaar ontmoeten, min-
der eenzaam zijn, begrip krij-
gen voor elkaar en zich in-
zetten voor een ander. Ko-
ning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn als be-
schermpaar nauw betrokken 
bij het Fonds.

Ook huurders krijgen WOZ-beschikking

Aanslag gemeentelijke belastingen
Heemstede - Eind februa-
ri worden de aanslagbiljet-
ten gemeentelijke belastin-
gen voor belastingjaar 2016 
verzonden. Nieuw dit jaar is 
dat ook aan huurders van 
woningen een WOZ-be-
schikking wordt verzonden. 
De vermelding van deze be-
schikking op het aanslagbil-
jet heeft voor hen geen ge-
volgen voor de hoogte van de 
aanslag(en).

Aanleiding is de wijziging 
van het woningwaarderings-

stelsel (WWS). In het nieuwe 
stelsel wordt de waarde van 
de woning, de zogenaamde 
‘WOZ-waarde’ gebruikt bij 
de bepaling van de maxima-
le huurprijs van zelfstandige 
huurwoningen in de sociale 
of gereguleerde sector. 

Het aanslagbiljet kan bestaan 
uit onder meer onroerende-
zaakbelastingen (OZB), de 
WOZ-beschikking, afvalstof-
fenheffing, rioolheffing, hon-
denbelasting. De WOZ-waar-
de van een onroerende zaak 

is mede bepalend voor de 
hoogte van de aanslag OZB.
Betaling van de aanslag(en) 
gemeentelijke belastingen 
kan ook via automatische in-
casso, waarmee het bedrag 
in 7 termijnen automatisch 
wordt geïncasseerd. Een 
machtigingsformulier voor 
automatische incasso wordt 
met het aanslagbiljet meege-
stuurd.
Meer informatie over het 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen vindt u op:
www.gbkz.nl.

Heemstede – Voor het eerst 
geven Nederlandse thea-
ters psychische ziekten een 
podium. Op donderdag 17 
maart is in Theater De Lui-
fel in Heemstede de caba-
retvoorstelling ‘Geen Paniek’ 
te zien. Die gaat over angst 
en depressie met cabaretier 
Marjolijn van Kooten en psy-
chiater Bram Bakker. Beiden 
hebben te maken met psy-
chische klachten. De een als 
behandelaar, de ander als 
patiënt.
Bram Bakker is de eerste 
psychiater in Nederland die 
zijn kennis op deze manier 
deelt op de planken. “Met 
een theatervoorstelling be-
reiken we een groot publiek”, 
aldus de psychiater. “En dat 
is hard nodig om het taboe 
rondom angst, depressie en 
zelfmoord te kunnen door-
breken.”
Ruim 20 procent van de Ne-
derlanders kampt met angst 
en/of depressieklachten zoals 

paniekaanvallen, zelfmoord-
gedachten en extreme som-
berheid. “De meesten isole-
ren zich omdat ze er niet over 
durven praten”, aldus Bak-
ker. “Er is veel onwetendheid 
en vaak ook onbegrip vanuit 
de directe omgeving. Met alle 
gevolgen van dien zoals: ar-
beidsverzuim, toename van 
klachten en in sommige ge-
vallen zelfdoding.”
Cabaretier Marjolijn van 
Kooten leed jarenlang aan 
een zware angststoornis. Met 
hulp van Bakker ontdekte ze 
haar grootste passie: cabaret. 
Ze volgde een theateroplei-
ding en won in 2010 zilver bij 
het Amsterdams Kleinkunst 
Festival. Haar angst is on-
der controle. “Nu wil ik ande-
re mensen met angstklach-
ten laten zien dat er hoop is”, 
aldus Van Kooten. Ze schreef 
eerder al het boek Schijtluis, 
over haar angsten, en die van 
enkele bekende Nederlan-
ders.

De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, Aanvang: 20.15 
uur. Kaartverkoop: 023 - 548 
38 38.

‘Cabaret doorbreekt taboe rondom 
angst en depressie’

Grote vlooienmarkt
in Heemstede

Heemstede - Op zondag 28 februari wordt een grote 
vlooienmarkt gehouden in Heemstede. In sportcentrum 
Groenendaal aan de Sportparklaan 16 zijn die dag vele 
tientallen kramen met enkele duizenden gebruikte artike-
len te vinden. Een vlooienmarkt biedt particulieren de ge-
legenheid om zolder- of schuuropruimingen, uit de hand 
gelopen verzamelingen of te krap zittende kleding op een 
lucratieve manier op te ruimen. Voor bezoekers is het een 
ideale gelegenheid om tegen een schappelijk prijsje iets 
leuks aan te schaffen. De markt duurt van 9.30 tot 16.00 
uur en de toegang bedraagt 2,50 (kinderen t/m 11 jaar en 
onder begeleiding zijn gratis). Gratis parkeren is mogelijk 
op loopafstand van de sporthal. Voor meer informatie of 
reserveringen kunt u bellen naar organisatieburo Mikki, 
0229-244739/244649. Of kijk op: www.mikki.nl.

Mischa Spel en Floris Don.

Nederland is dol op
Bach’s Matthäus Passion
Heemstede - Op vrijdag 26 
maart geven Mischa Spel 
en Floris Don bij boekhan-
del Blokker een lezing over 
het boek De Matthäus Passi-
on, om 20.00 uur. Deze publi-
catie is een complete luister-
gids en vertelt de lezer waar 
je op moet letten als je de 
Passion beluistert. Geen en-
kel ander land ter wereld is 
zo dol op één muziekstuk als 
Nederland op Bach’s Mat-
thäus Passion. Elk jaar wo-
nen tienduizenden Nederlan-
ders in de weken voor  Pasen 
een van de ruim 500 uitvoe-
ringen van Bach’s muziek bij.
Waarom houden zoveel men-
sen – ook luisteraars die ver-
der nauwelijks klassieke con-
certen bezoeken – zo intens 
van de Matthäus? Wat heb-
ben Bach’s noten te vertellen, 
als je eenmaal weet waar-
naar je moet luisteren? Met 
die vraag als uitgangspunt 
trokken de samenstellers 
langs de beroemdste barok-
dirigenten, zangers en schrij-
vers om hen te vragen naar 
de sleutels tot Bachs passie. 
Wat is hun lievelingsmoment, 
en waarom raakt hen dat 
zo? Samen met de inleiden-
de hoofdstukken over Bachs 
wereld, de tekst en de Ne-

derlandse Bachtraditie krijgt 
de lezer een veelomvattend 
beeld van de zeggingskracht 
van Bachs muziek.
Floris Don (1982) is muziek-
programmateur voor Radio 
4, artistiek coördinator bij 
het Rotterdam Philharmo-
nic Gergiev Festival en me-
dewerker klassieke muziek 
bij NRC Handelsblad. Hij 
neemt regelmatig deel aan 
jury’s en het panel van Dis-
kotabel. De Matthäus Passi-
on voert hij uit als amateur-
cellist. Mischa Spel (1975) is 
redacteur klassieke muziek 
bij NRC Handelsblad. Daar-
naast is ze actief in verschil-
lende jury’s binnen de we-
reld van de klassieke muziek. 
Als amateur zong ze de Mat-
thäus ook zelf.
Toegang bedraagt 5,- euro 
en reserveren is gewenst: 
023-5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.
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Open dag voor blinden en slechtzienden
Regio - De Oogvereniging organiseert op 
donderdag 25 februari een open dag in het 
Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. Het betreft 
een informatiemarkt die tussen 10.00 en 
15.00 uur staat opgesteld in de centrale hal 
van het gasthuis.
Er zijn veel verschillende hulpmiddelen die 
gedemonstreerd worden. Speciale brillen, 
loepen, handige hulpjes voor bij het lezen, 
het huishouden, het werk en in het verkeer. 
U kunt zien hoe een computer kan spreken 
en het beeld vergroot kan worden. Verder is 

te horen hoe op de televisie gesproken on-
dertiteling klinkt. Ook zijn er sprekende hor-
loges en klokken, mobiele telefoons, appa-
ratuur voor gesproken boeken en tijdschrif-
ten en de makkelijk te gebruiken voorlees-
machine.

Werk-hobby en sport
Maar ook is er informatie over revalidatie, 
scholing, studie, werk, hobby of sport, aan-
passingen in het verkeer, openbaar vervoer 
en OV-chipkaart.

Lizan van Dijk: Terminus.

Weemoedige herinneringen aan reizen
Regio - Lizan van Dijk, beel-
dend kunstenares uit Haar-
lem, exposeert de komen-
de drie weken met een nieu-
we serie schilderijen in Gale-
rie De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Het thema van 
haar expositie luidt Terminus, 
in de Romeinse oudheid de 
god van de grenzen. Bij trein-
reizigers kan Terminus wee-
moedige herinneringen op-
roepen aan klassieke hotels 
tegenover treinstations zoals 
bij het Gare du Nord in Parijs. 

Daarnaast vormde dit vroe-
ger de gebruikelijke aandui-
ding voor het eindpunt van 
een tramlijn. Het is een the-
ma dat Lizan, zelf voortdu-
rend reizend tussen haar ate-
liers in Haarlem en in Zuid 
Frankrijk, in feite op het lijf 
geschreven is. Bij haar roe-
pen de beelden van stati-
ons vol gehaaste mensen, 
de perrons met een melee 
van wachtende reizigers veel 

emoties op. De bijzondere 
ambiance, de bedrijvigheid, 
de commotie en de soms de-
solate stilte binnen een sta-
tion intrigeren haar mate-
loos. Als regelmatige treinrei-
zigster gedurende de afgelo-
pen jaren werd Lizan getrof-
fen door de wel heel bijzon-

dere sfeer op het perron, dat 
gevoel probeert zij zichtbaar 
te maken in haar schilderij-
en. Zij omschrijft dit treffend 
op haar uitnodigingskaart: op 
het perron staat de tijd even 
stil. Ik schilder werelden van 
beweging en rust, van licht 
en donker, tijdens het werken 
komt er een stroom van as-
sociaties op gang. De werken 
nodigen uit om binnen te tre-
den en als je wilt zou je mee 
kunnen reizen.

Naast schilderijen toont Li-
zan in de Waag een aantal 
sculpturen die opgebouwd 
zijn uit allerlei materialen. Het 
resultaat toont verrassende 
combinaties van hout, me-
taal, epoxy, kunststof en tex-
tiel. De werken van Lizan van 
Dijk zijn tot en met zondag 6 
maart te bezichtigen in Ga-
lerie De Waag Spaarne 30 te 
Haarlem. 

Zie ook www.kzod.nl.

Fadozangeres Daisy Correia 
laat Amália Rodrigues herleven
Regio - De jonge, in Am-
sterdam geboren fadozange-
res Daisy Correia brengt met 
Uma casa Portuguesa een 
hommage aan de grote fado-
zangeres Amália Rodrigues, 
die aan de wieg stond van 
de hedendaagse fado. Amá-
lia vernieuwde de fado van 
binnenuit, door oude tradi-
ties te doorbreken en nieuwe 
invloeden toe te laten. Daisy 
Correia zingt op 28 februa-
ri in het Theater de Krocht te 
Zandvoort niet alleen de be-
roemdste fado’s van Amália 
maar vertelt ook over het le-
ven, het werk, de angsten en 

de triomfen van een zangeres 
die zich een weg moest ba-
nen door een leven vol dra-
ma. Aanvang is 14.30 uur. 
Kaarten à 15,- euro zijn te re-
serveren bij info@daisycor-
reia.com of te koop aan de 
deur van De Krocht, Grote 
Krocht 41, Zandvoort.
Voorafgaand aan dit con-
cert geeft Daisy Correia in 
de Krocht van 11.30 tot 13.00 
uur een fadoworkshop. Zij 
vertelt over de fado en men 
leert fonetisch een fado zin-
gen. Vooraf aanmelden bij 
info@daisycorreia.com.
Kosten: 7,50 euro.

50.000 euro gewonnen 
in ‘The Big Picture’

Regio – Eline uit Haarlem 
is de gelukkige winnaar van 
50.000 euro in het tv-pro-
gramma ‘BankGiro Loterij 
The Big Picture’ dat zondag 
21 februari werd uitgezon-
den. Na het beantwoorden 
van negen vragen ging Eline 
naar huis met dit geldbedrag.

Eline, werkzaam in een in-
loophuis voor kankerpatiën-
ten en hun naasten, is blij 
verrast: “Van het geld wil ik 
heel graag met mijn kinderen 
op een lange vakantie gaan, 

naar Canada. Mijn man is vijf 
jaar geleden overleden. We 
willen het leven vieren.”
 
In de wekelijkse RTL 4-spel-
show maakt een studiokan-
didaat kans op maar liefst 
één miljoen euro. Presenta-
tor Robert ten Brink stelt de 
kandidaat twaalf vragen aan 
de hand van foto’s. Elke vraag 
die de kandidaat goed be- 
antwoordt brengt hem weer 
een stap verder op de geld-
ladder die tot één miljoen 
euro gaat.

Regio - Een filmavond staat op het programma in de 
Remonstrantse kerk op 7 maart. ‘Erbarme dich’ (regie 
Ramón Gieling) draait. Het zijn verhalen met een hoofdrol 
voor de Matthäus Passion In een doolhofvertelling.

Verschillende personages brengen verslag uit van hun 
bijzondere verhouding met Bachs muziek. Onder hen 
schrijfster Anna Enquist. Inloop is 19.15 uur, toegang 5,- 
euro. Ingang Oranjekade 1 te Haarlem.

‘Erbarme dich’ in 
Remonstrantse kerk

Zwaargewond na val van trap
Heemstede - Een man is 
vrijdagmiddag zwaargewond 
geraakt door een val. Even 
voor zessen ging het mis in 
een woning in de Jan van 
den Bergstraat in Heemste-
de. De man is door nog on-
bekende reden van de trap 
gevallen.
 
Gezien de ernst van zijn ver-

wondingen is het traumateam 
uit Amsterdam opgeroepen. 
Zij hoefden uiteindelijk niet 
te komen, bleek gauw. Aan 
de val hield de man een lelij-
ke hoofdwond over. Hij is ge-
stabiliseerd door middel van 
een vacüummatras, waar-
na het slachtoffer met spoed 
is overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Foto: Mizzle Media

Alzheimer Café 
Zandvoort

Regio - Het vrijwillig geko-
zen levenseinde staat sterk 
in de belangstelling. Vaak 
wordt de vraag gesteld of ie-
mand met dementie nog wel 
zo’n beslissing kan nemen. 
Als die wens bestaat, wat 
kun je dan doen? Aan wel-
ke voorwaarden moet er zijn 
voldaan? 

Dat is het gespreksthema in 
Alzheimer Café Zandvoort. 
De Zandvoortse huisarts P. 
Paardekooper licht het on-
derwerp toe en beantwoordt 
vragen.

Op 2 maart kunt u de bij-
eenkomst bijwonen in Zand-
voort, Flemingstraat 55; in-
loop 19.00 uur, aanvang 
19.30 uur (tot 21.30 uur). De 
toegang is gratis. Informatie 
over Belbus en vrijwilligers: 
Hulpdienst ‘Pluspunt’, tel. 5 
71 73 73. 
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Stichting Bretels zet zich in voor 
gezinnen waarvan ouders zijn overleden
Regio – Stichting Bretels, 
een initiatief van zussen Nic-
ky (31), Suzanne (29) en 
Femke (26) Westerhof, heeft 
een vliegende start gemaakt. 
Na de oprichting op 6 janu-
ari 2016 is de afgelopen we-
ken hard gewerkt aan een 
beleidsplan en website. De 
stichting, die zich inzet voor 
jonge gezinnen waarvan een 
of beide ouders komt te over-
lijden of overleden is, is ge-
selecteerd voor de campagne 
‘Help Nederland Vooruit’ van 
het ING Nederland Fonds. 
Daarmee maken ze kans op 
hun allereerste donatie; een 
geldbedrag van 5.000,- euro.
De stichting richt zich in eer-
ste instantie op gezinnen uit 
de regio Haarlem, Haarlem-
mermeer en de gemeenten 
in de Bollenstreek. De ba-
sis van Stichting Bretels ligt 
in het overlijden van Els, de 
moeder van de initiatief-
nemers, op 46-jarige leef-
tijd. “Zij leerde ons altijd uit 
te gaan van het positieve, je 

schouders eronder te zetten 
als het even tegen zit, je hart 
te volgen, te vechten waar je 
voor staat, zelfstandig te zijn, 
er het maximale uit te ha-
len en bovenal het leven lief 
te hebben. Daarom vormen 
haar levenslessen de basis 
van Stichting Bretels”, aldus 
Suzanne Westerhof, een van 
de initiatiefneemsters. Stich-
ting Bretels streeft ernaar om 
een ‘selfsupporting’ stichting 
te worden. Daarom richten 
de zussen zich ook op de op-
richting van een commerci-
eel bedrijf dat als doel heeft 
de benodigde financiële mid-
delen voor de stichting te ge-
nereren.

Gezinnen kunnen zichzelf 
aanmelden of door vrienden, 
familie of hulpverleners aan-
gemeld worden. Tijdens een 
gesprek met het gezin onder-
zoeken de initiatiefnemers 
samen met daarvoor opgelei-
de vrijwilligers wat de stich-
ting voor hen kan betekenen. 

Dit leidt tot een plan op maat 
dat in samenwerking met or-
ganisaties, bedrijven en vrij-
willigers uitgevoerd wordt. 
Daarnaast organiseert Bre-
tels ook plenaire bijeenkom-
sten voor zowel volwasse-
nen als kinderen en jonge-
ren. Vrijwilligers die bij Bre-
tels aan de slag gaan krijgen 
eerst een basistraining. 
Binnen de campagne ‘Help 
Nederland Vooruit’ van het 
ING Nederland Fonds kon-
den goede doelen hun droom 
voor 2016 opgeven en zo 
kans maken op een geldbe-
drag om die te verwezenlij-
ken. Sinds maandag 22 fe-
bruari kan worden gestemd 
op www.ing.nl/stemneder-
landvooruit.

“De winnaar krijgt 5.000,- eu-
ro, dus wij gaan natuurlijk 
voor zoveel mogelijk stem-
men om zo onze eerste do-
natie binnen te slepen, Wat 
een supermooi begin van on-
ze stichting”, aldus Femke.

Senioren helpen senioren
Heemstede - Windows 10, 
graag of niet? Veel compu-
tergebruikers vragen zich 
wat ze moeten met Windows 
10. Overstappen? Heeft dat 
zin? Hoe doe je dat? Geeft 
het problemen? SeniorWeb 
Haarlem geeft hierover een 
korte presentatie op dinsdag 
8 maart tijdens een open in-
loopochtend  van 10.00 tot 

12.00 uur bij De Luifel/Wij 
Heemstede, Herenweg 96 te 
Heemstede. U kunt hier ook 
met andere vragen over pc, 
laptop, tablet, iPad of smart-
phone terecht. Vrijwilligers 
(zelf ook senior) helpen u 
graag. Neem gerust uw ei-
gen apparaat mee! Toegang 
gratis. Meer informatie:
www.seniorwebhaarlem.nl

Eerbetoon aan Frans Molenaar
Regio - Op vrijdag 11 maart 
opent het Zandvoorts Muse-
um een overzichtstentoon-
stelling van het leven en werk 
van de bekende couturier 
Frans Molenaar. De tentoon-
stelling wordt geopend om 
16.00 uur door modejourna-
list Fiona Hering en de per-
soonlijke assistent van Frans 
Molenaar, Mirjam Bax.
De overzichtstentoonstelling 
laat o.a. zien waar Frans Mo-
lenaar op school heeft geze-
ten in Zandvoort. Daarnaast 
veel beeldmateriaal van zijn 
ontwerpen, haute couture 
kledingstukken en een groot 
aantal unieke glasobjecten 
en boeken die nu te koop 
zijn.
De tentoonstelling duurt tot 
8 mei.
Frans Molenaar, geboren in 
Amsterdam (11 mei 1940, 
overleden op 9 januari 2015) 

liep na zijn studie aan de 
Vakschool voor Kleermakers 
in Amsterdam stage bij Char-
les Montaigne in Parijs en 
heeft gewerkt voor modehuis 
Nina Ricci.
In 1967 opende hij zijn eer-
ste zaak in Nederland aan de 
Van Baerlestraat in Amster-
dam.
Naast het ontwerpen van kle-
ding maakte Molenaar ook 
brilmonturen, zowel gewone 
brillen als zonnebrillen.
Zijn naam is ook verbonden 
aan een speciale editie van 
de Ford Ka.
Sinds 1995 is er de Frans 
Molenaar-prijs, door hem-
zelf uitgeroepen en bekos-
tigd, voor aanstormend cou-
turetalent.
 In 2003 ontving Molenaar de 
oeuvreprijs Max Heymans-
ring, die tweejaarlijks wordt 
uitgereikt. In 1995 was hij al 

benoemd tot Ridder in de Or-
de van Oranje-Nassau.

Voor meer informatie: 
www.zandvoortsmuseum.nl
www.fransmolenaar.nl

Het Zandvoorts museum 
vind je aan de Swaluéstraat 
1, Zandvoort. 

Inschrijving sportevenementen 
Zandvoort sluit 7 maart

Regio - In het weekend van 19 en 20 maart organiseert 
Le Champion maar liefst vier evenementen in en om de 
badplaats Zandvoort. Op 19 maart is er voor wandelaars 
de 30 van Zandvoort en mountainbikeliefhebbers kunnen 
meedoen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zand-
voort. Op zondag 20 maart komen toer- en racefietsers 
in actie tijdens de Omloop van Zandvoort. Voor degene 
die liever de hardloopschoenen aantrekt, is er diezelfde 
dag de Runner’s World Zandvoort Circuit Run met 15.000 
deelnemers. Inschrijven voor de 30 van Zandvoort, Om-
loop van Zandvoort en Runner’s World Zandvoort Circuit 
Run is nog mogelijk t/m maandag 7 maart. Voor Zand-
voort-Katwijk-Zandvoort is inschrijven nog mogelijk t/m 
14 maart. Kijk voor meer informatie op:
www.30vanzandvoort.nl,
www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl,
www.omloopvanzandvoort.nl en
www.zandvoortcircuitrun.nl.

Jan Siebelink en Margriet van der 
Linden over goddelijk schrijven
Regio - Een schrijver speelt 
voor God, hoor je vaak. Maar 
wat als je als schrijver God 
wil ‘deleten’ uit je bestaan, of 
op z’n minst je vraagtekens 
hebt bij Zijn geboden? Jan 
Siebelink en Margriet van der 
Linden worstelen in hun ro-
mans met de wereld waar-
in God de dienst uitmaakt 
en waarin het hiernamaals 
en het wereldse strijden om 
voorrang. Wie de wereld be-
ter wil begrijpen, begint met 
lezen, en op maandagavond 
7 maart van 20:00 – 22:30 uur 
met luisteren naar de schrij-
vers die er nu toe doen. Bei-
de auteurs worden in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum 
(Gasthuisstraat 32) geïnter-
viewd door Toef Jaeger en 
gaan in gesprek met het pu-
bliek over hun romans en het 

goddelijk schrijven. De toe-
gangsprijs bedraagt 7,50, in-
clusief drankje. Reserveer uw 
kaartje online via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl. 
Jan Siebelink schreef met 
Margje een vervolg op zijn 
succesroman Knielen op een 
bed violen, deze keer draait 
het daarbij niet om de gods-
dienstwaanzinnige vader 
maar om de moeder om wie 
twee zonen strijden om de 
liefde. Margriet van de Lin-
den debuteerde vorig na-
jaar met de roman De liefde 
niet. Ook hierin staat een or-
thodoxe jeugd centraal, of ei-
genlijk meer het ontkomen 
aan een wereld waarin niet 
‘zelden kwalijke zaken een 
ander wending kregen door 
de suggestie van een godde-
lijke bedoeling’. 
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Wind grote spelbreker bij 
Kon. HFC tegen HSC’21
Regio - Voetbal is nog steeds 
zowel een winter- als een 
buitensport. Dat maakt dat 
de weergoden grote invloed 
hebben op de prestaties. Af-
gelopen zondag was het de 
westenwind die invloed had 
op het spel. HSC’21 bleek 
een stugge ploeg, die vanuit 
het verre Haaksbergen naar 
Haarlem was gekomen om 
minimaal één punt mee naar 
huis te nemen. Dat is hen ge-
lukt. Het gaf tevreden ge-
zichten bij de aanhang van 
HSC’21. Met deze 0-0 bleef 
HFC wel al tien wedstrij-
den ongeslagen. Het moest 
na één week de kopposi-
tie in de topklasse afstaan 
aan AFC. Van goed voetbal 
was geen spraken. Veel bal-
len kwamen door de wind 
niet aan bij spelers in hetzelf-
de shirt. HSC’21 had, gezien 
over de gehele wedstrijd, de 
beste mogelijkheden. HFC 
doelman Tom Boks stond 
steeds op de goede plek of 
bracht knap redding. Ge-
luk had hij bij een schot van 
Jooste Exterkate dat boven 
hem op de lat uiteenspatte. 
HFC kreeg ook kansen maar 
Donny Verdam en Mike van 
den Ban zagen hun pogin-
gen naast het doel eindigen. 
Na 10 minuten spelen kreeg 
Van den Ban een klap van 

de aanvoerder van HSC’21. 
De vrouwelijke scheidsrech-
ter zag er slechts een ver-
maning in voor beide spelers. 
Dat Tamerus in doelrijpe po-
sitie aan zijn shirt werd ge-
trokken zag ze ook over het 
hoofd. Jammer, want Tame-
rus had dan alleen nog de 
doelman voor zich. De span-
ning zat hem vooral in het re-
sultaat dat tot de laatste mi-
nuut ongewis bleef. Aardig-
heidje was dat top arbiter 
Kevin Blom (zaterdag floot 
hij nog AZ- Groningen) de 
leidsvrouw op het veld kwam 
bekijken. Zou zij in aanmer-
king komen voor een plekje 
in de nieuwe tweede divisie? 
Blom leek tevreden, al weet 
je maar nooit wat er in zijn 
rapport komt te staan. Uniek 
was het wel dat zelfs twee 
vrouwen het arbitrale viertal 
completeerden. Aanstaan-
de zondag 28 februari speelt 
HFC opnieuw thuis dan te-
gen TEC uit Tiel. Een heu-
se zespunten wedstrijd. TEC 
staat maar één puntje ach-
ter op HFC. Het belooft dus 
een duel op het scherpst van 
de snede te worden. Steeds 
meer toeschouwers weten de 
weg naar de Spanjaardslaan 
te vinden a.s. zondag zal dat 
niet anders zijn. 
Eric van Westerloo

In de voorjaarsvakantie
Ontdekkingsspeurtocht voor kinderen
Heemstede - In de voorjaarsvakantie zal 
voor 20 kinderen op dinsdag 1 maart van 
14.00 uur tot 15.30 uur en leuke activiteit 
worden georganiseerd door Kom In Mijn 
Tuin (KIMT). De kinderen krijgen een bos-
rondwandeling/ontdekkingsspeurtocht ge-
leid door Eric Jagtman. Hij zal ze van al-
les zal vertellen en uitleggen over de na-
tuur. Bij slecht weer is de tocht op donder-
dag 3 maart.
Deelnemertjes kunnen worden aangemeld 
via de website van Kom In Mijn Tuin:info@

kominmijntuin.com  of 023-5282651 (Mik 
van der Bor). De kosten bedragen 2,- eu-
ro per kind incl. limonade en een versnape-
ring, en een pot met bol- en knolgewasjes 
die bedoeld is als nectar en stuifmeel voor 
hommels, bijen en vlinders die ontwaken uit 
hun winterslaap.

Locatie: De kapschuur van KIMT, Herenweg 
18 in Heemstede. 
Ingang t.o. de Manpadslaan in het Groe-
nendaalse Bos.

Bestemmingswijziging voor pand Cruquiusweg
Heemstede - Milieuregels. 
Cruquiusweg nr. 75 is een 
pand dat volgens het be-
stemmingsplan een bedrijf is. 
Dat was het ook tot ongeveer 
36 jaar geleden. Vanaf dat 
moment wordt het pand ille-
gaal bewoond, doch de ge-
meente gedoogde het al die 
tijd. Nu het bestemmings-
plan gewijzigd moet worden, 
vraagt de eigenaar van het 
pand er een woonbestem-
ming aan te geven. Dan re-
kent men buiten de milieure-
gels. De geluidsbelasting is 
volgens de geldende normen 

te hoog. Waar er voorbeelden 
te over zijn waar deze regels 
met een pennenstreek wor-
den losgelaten blijkt dat nu 
niet te kunnen. Op bijvoor-
beeld de Dreef of Cruquius-
weg voldoen de normen ook 
niet maar de huizen stonden 
er al voordat de geluidsnor-
men werden ingevoerd, dus 
daar is niets aan de hand. 
De provinciale Cruquiusweg 
is een 80 km weg. Daar lig-
gen de grenswaarden hoger 
dan op gemeentelijke 50 km 
wegen. Op termijn wordt het 
terrein Slottuinen ontwikkeld 

en ook daar moet men aan 
de normen voldoen. De poli-
tieke partijen voelen op hun 
klompen aan dat de geluids-
norm ook bij de Slottuinen 
niet wordt gehaald. Alterna-
tief is het stukje weg tot aan 
de brug als een gemeentelij-
ke weg te bestemmen. Hier-
voor is medewerking van de 
provincie nodig. Ontheffing 
op de geluidsnormen is ook 
een mogelijkheid. De over-
heid trapt zo steeds meer in 
haar eigen regelbeleid. Met 
regelmaat botsen plannen op 
uiteenlopende regeltjes. De 
politiek vond het, tijdens de 
commissievergadering ruim-
te afgelopen week, dan ook 
unaniem goed als het pand 
een woonbestemming krijgt. 
Partijen droegen het college 
op dit te gaan regelen. Voor-
waarde is wel dat er niets 
aan het huidige bouwvolu-
me zal veranderen. Het colle-
ge gaat zich beraden op de 
mogelijkheden. Dat de hui-
dige bewoners met de au-
to via het fietspad het pand 
moet bereiken bleek het col-
lege niet bekend. Ook dat 
probleem kan met een bord-
je ‘voor aanwonenden toege-
staan’ worden opgelost.
Eric van Westerloo

‘Sitting on a duck’
Live in de 1ste Aanleg
Heemstede - Café de 1ste 
Aanleg gaat u zaterdag 27 
februari weer muzikaal ver-
wennen met ‘Sitting on a 
Duck’.  Een 6-koppige pop-
rock coverband uit de regio 
Haarlem die sinds enkele ja-
ren zalen van groot tot klein 
op z’n kop zet. De band be-
staat uit leden die in de mu-
ziekwereld ruimschoots hun 
sporen hebben verdiend: 
zanger Raymon, drummer 
Niels, toetsenist/saxofonist 
Hans, toetsenist/trompettist 
Ronald, bassist Frank en gi-
tarist Raymond.
Sinds 2010 toert Sitting on a 

Duck met haar eigen profes-
sionele geluids- en lichtin-
stallatie door Nederland en 
maakt van elk optreden een 
swingend feest. Ook op de 
grotere poppodia zoals dat 
van de Heeren van Amstel. 
Het repertoire bevat covers 
uit de decennia vanaf de ja-
ren 60 variërend van strakke 
rockklassiekers tot ballads.
Het accent ligt vooral op de 
jaren 90 tot aan de hits van 
vandaag. De strakke onder-
grond van drums en bas, met 
het uitgebalanceerde geluid 
van toetsen, gitaar en saxo-
foon vormen de fraaie ba-

sis waarop het dan rauwe en 
dan weer gevoelige stemge-
luid van zanger Raymon het 
publiek weet te vangen. De 
band start om 21.00 uur en 
de toegang is gratis.
De 1e Aanleg vind je op de 
hoek van de Raadhuisstraat 
en Kerklaan te Heemstede.

Lezing en wandeling Leyduin 
op zaterdag 5 maart
Heemstede - In samenwer-
king met Landschap Noord-
Holland organiseert de 
HVHB een combinatie van 
een lezing en een wande-
ling op Leyduin, op 5 maart. 
De lezing gaat in op de ge-
schiedenis van Leyduin en op 
de natuur en het beheer. Na 
een pauze met koffie en thee 
maakt de groep een wan-
deling langs de belangrijk-

ste cultuurhistorische ele-
menten: het Juffershuis, het 
Koetshuis, de Belvedère en 
de Cascade. Vanaf 13.45 uur 
is de inloop; om 14.00 uur 
start de lezing (15.00 uur 
pauze) en om 15.15 uur de 
wandeling. Buitenplaats Ley-
duin is te vinden aan de 2e 
Leyweg 1, Vogelenzang.
Iedereen is welkom en aan-
melden niet nodig.
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Cabaret
Donderdag 17 maart in 
de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede: ‘Geen Paniek’. 
Voorstelling met psychiater 
en patiënt over angst en 
depressie. Aanvang 20.15 
uur. Kaartverkoop: 023 - 
548 38 38.

Excursies
Zaterdag 5 maart Wan-
delen op Buitenplaats Ley-
duin, 2e Leyweg 1, Voge-
lenzang met Historische 
Vereniging Heemstede 
en Bennebroek. V.a. 13.45 
uur. Aanmelden niet nodig; 
gratis deelname.

Exposities
T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

T/m 4 maart ‘Ontworteld’, 
expositie van KZOD met 
plaatselijke kunstenaars en 
kunst gemaakt door vluch-
telingen.
Opening: vrijdag 22 janu-
ari burgemeester Bernt 
Schneiders, 16.00 uur. Met 
optreden van een Syrisch/
Iraans muziekensemble en 
een voordracht Haarlems 
Stadsdichter Nuel Gieles. 
www.kzod.nl.

T/m 6 maart Nieuwe ex-
positie in De Waag, Spaar-
ne, Haarlem. Lizan van 
Dijk toont schilderwerk en 
sculpturen in het thema 
‘Terminus’, roept weemoe-
dige herinneringen op aan 
reizen.
www.kzod.nl

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 

Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl.

Jeugd
Vrijdag 26 februari Peu-
terbieb, 10.00 - 11.00 uur, 
in de Bibliotheek Heemste-
de (Julianaplein 1). Gratis 
toegang.  Info op:
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Dinsdag 1 maart 14.00-
15.30 uur, bosrondwande-
ling of ontdekkingsspeur-
tocht met KIMT. Rondlei-
ding door Eric Jagtman. 
Opgave: Kom In Mijn Tuin: 
info@kominmijntuin.com  
of 023-5282651 (Mik van 
der Bor). De kosten bedra-
gen 2,- euro per kind.

Lezingen 
Dinsdag 8 maart Virtue-
le literaire wandeling van 
Haarlem naar Heemstede 
door Plip Hammann bij Wij 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede.
Aanvang 14.00 uur. Entree: 
4,-. Opgeven:(023) 548 38 
28 of bij de receptie van De 
Luifel.

Vrijdag 26 maart 20.00 
uur Floris Don en Mischa 
Spel vertellen over Bach’s 
Matthäus Passion bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang: 
5,- euro. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl

Markten
Zondag 28 februari Grote 
vlooienmarkt sportcentrum 
Groenendaal Heemstede. 
Sportparkln 16. 9.30-16.00 
uur. Toegang: 2,50. Kin-
deren onder begeleiding: 
gratis entree.

AgendA Info: organisatieburo Mik-
ki, 0229-244739/244649, 
www.mikki.nl.

Muziek
Vrijdag 26 februari Voor-
speelavond Gitaargroep 
KNA in clubgebouw ‘de 
Meerklank’, Bennebroek 
(Zandlaan t/o nr 36). 19.00 
uur. Entree gratis.

Zaterdag 27 februari Wi-
bi Soerjadi in Oude Kerk 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à 25,- euro via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Zaterdag 27 februari 
Pop-rockband ‘Sitting on 
a duck’, 21.00 uur, in café 
1e Aanleg, hoek Kerklaan/
Raadhuisstraat Heemste-
de. Gratis toegang.

Zaterdag 5 maart Koor 
Factory Voices treedt op in 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aan-
vang20.00 uur. Kaarten: 
10,- euro via Annemarie@
factoryofvoices.nl.

Theater
Vrijdag 26 februari Thea-
tershow Joris Linssen met 
band Caramba in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heem-
stede. 20.15 uur. 20,- eu-
ro toegang. Kaarten: 023-
5483838.   

WIJ Heemstede
Vrijdag 26 februari Vro-
lijke Vrijdag, afsluiting van 
de maand in De Luifel,
Herenweg 96 Heemste-
de. V.a. 15.00 uur. Iedereen 
welkom, diverse activitei-
ten, gratis toegang.

Themabijeenkomst
Vrijdag 4 maart Lezing bij 
Alliance Française Heem-
stede over Napoleon en 
Holland (Franse taal).
20.15 uur. Lezing verzorgd 
door Henry Helfre, gepen-
sioneerd magistraat en be-
vlogen historicus. Pauwe-
hof, Achterweg 19, Heem-
stede. Niet-leden betalen 
8,- euro.

Heemstede – We kunnen 
eenvoudigweg niet meer om 
hem heen, verklaarde Arno 
Koek van Blokker boekhan-
del ter introductie. Twan 
Huys  moest er wel om la-
chen, maar ga maar na: op de 
cover van Volkskrant Magazi-
ne, op televisie bij Nieuwsuur 
en College Tour, onlangs als 
organisator van het Corres-
pondents’ Dinner en zelf in 
het nieuws als schrijver van 
zijn nieuwe boek ‘De Clin-
tons’. De boekhandel werd 
ijlings ingeruild voor de the-
aterzaal van de Luifel, want 
de belangstelling voor Twan 
Huys oversteeg zelfs de zaal-
capaciteit. 
Op vrijdagavond 18 februa-
ri vertelde de journalist een 
uur lang over zijn fascina-
tie voor Bill en Hillary Clin-
ton, signeerde zijn boek en 
nam ruim de tijd voor vra-
gen uit het publiek. Het is 
een fascinatie die hij met veel 
mensen deelt: “Wij babyboo-
mers zijn opgegroeid met de 
Kennedy’s en Martin Luther 
King. Niet bij toeval zijn zo-
wel Bill als Hillary Clinton ge-
inspireerd door een ontmoe-
ting als studenten met de-
ze iconen uit de Amerikaan-
se politiek. Het streven naar 
het hoogste ambt werd hun 
gezamenlijk doel. Je kan wel 
zeggen dat de Clintons ons 
al een generatie lang bezig 
houden op het politieke we-
reldtoneel en we zijn nog niet 
van ze af.” 
In een van de spannendste 
Amerikaanse verkiezingsja-
ren is de real-life soap van 
de Clintons actueler dan ooit. 
Twan Huys sprak tijdens zijn 
correspondentschap in Ame-
rika met het echtpaar zelf en 
voor dit boek met vriend en 
vijand van de Clintons, zoals 
de biografen David Maraniss 
en Carl Bernstein en voor-

malig adviseur Dick Morris, 
thans de aartsvijand van de 
Clintons. Maar ook wist hij 
mensen te spreken te krij-
gen die zich zelden laten in-
terviewen, zoals Sidney Blu-
menthal en Betsey Wright, de 
politiek adviseur en vertrou-
wenspersoon die alle hoog-
te- en dieptepunten van het 
echtpaar meemaakte. En dat 
waren er velen. Is dit nog een 
echt huwelijk na alle schan-
dalen en seksuele uitspat-
tingen van hem? “Ik ben er-
van overtuigd geraakt dat er 
een diepe liefdesband is tus-
sen beiden, maar toch, wat 
weten we echt over het hu-
welijk van zelfs onze beste 
vrienden? Dat blijft beperkt 
tot wat ze naar buiten laten 
zien.” Voor de volle theater-
zaal en de uitstekende inter-
viewer Arno Koek was Twan 
Huys de ideale gast: infor-
matief, welbespraakt, intel-
ligent en aimabel. Dat laat-
ste werd hem zaterdag voor 
de voeten gegooid bij het sa-
tirische programma Cojones, 
maar toen de vraagstelling al 
te kritisch werd, liep zijn gast 
bij College Tour onlangs ge-
irriteerd weg uit de opna-
mes. Nog niets vergeleken 
met wat de Clintons te ver-
duren hebben, weet Twan 
Huys. Blijven lachen als je 
onder vuur ligt is een tweede 
natuur voor hen geworden, 
meent hij. “De Clintons zijn 
meesters van de veerkracht 
en komen na iedere crisis al-
tijd weer sterker uit de strijd. 
Voor journalisten is het heer-
lijk als zij gekozen zou wor-
den tot de eerste vrouwelij-
ke president en het eerste 
echtpaar dat zoiets fl ikt. Nie-
mand twijfelt overigens of ze 
gekwalifi ceerd is. Het is een 
boek, een fi lm en een thea-
terstuk in een, want dit echt-
paar is de uitvergroting van 
wie we allemaal zijn, zowel 
het goede als het kwade.”
Mirjam Goossens

Collecte Hersenstichting 
levert meer op dan vorig jaar
Heemstede - Van 1 tot en 
met 6 februari vond in Heem-
stede de Hersenstichtingcol-
lecte plaats. Er zijn 21 vrijwil-
lige collectanten op pad ge-
gaan om voor 4 miljoen men-
sen met een hersenaandoe-
ning geld in te zamelen. De-

ze enthousiaste inzet heeft 
maar liefst �3.476,05 opge-
leverd. Landelijk werd bijna 
1,2 miljoen euro opgehaald, 
meer dan dan in 2015. Deze 
mooie opbrengst wordt be-
steed aan wetenschappelijk 
onderzoek en aan voorlich-

ting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toe-
komst voor mensen met een 
hersenaandoening.
De Hersenstichting bedankt 
iedereen die een bijdrage le-
verde.

Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is altijd welkom op gi-
ronummer 860 in Den Haag
Meer informatie op:
www.hersenstichting.nl.

Twan ‘in Huys’
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Handige app voor 
bekendmakingen!

In deze uitgave:
-  Omgevingsvergunningen
- Loket Heemstede
- Aanslag gemeentebelasting

Fietsendiefstal: dat pakken we samen aan!
Samen met gemeenten in de regio, de politie 
en met u kunnen we fietsendiefstal nóg verder 
terugdringen. Want als fietseigenaar kunt 
u veel doen om de kans op diefstal zo klein 
mogelijk te maken. Uw fiets op slot zetten, 
spreekt misschien voor zich. Maar we hebben 
nog meer tips. We zetten ze hiernaast voor u 
op een rij.

- Gebruik een ART-goedgekeurd slot
- Zet de fiets aan een vast object vast (fietsenrek). 

De fiets kan zo niet meegenomen worden naar 
een andere plek waar de dief op zijn gemak kan 
‘doorwerken’.

- Maak de fiets met frame en voorwiel vast. Als 
dieven het slot gaan draaien, vernielen ze het wiel 
waardoor de fiets minder goed te verkopen is.

- Maak het slot hoog en flexibel vast. Als het slot 
niet op de grond hangt, kan er minder makkelijk 
met stenen op geslagen worden.

- Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een 
paar keer om paal en fiets te wikkelen dan los te 
laten bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk 
vast. Voor dieven met een betonschaar is het 
namelijk lastig als ze de tang (of het uiteinde van 
de tang) niet op de vloer kunnen leggen om 
kracht te zetten.

- Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het 
midden van het frame. De dief kan dan de fiets 
zelf als hefboom gebruiken, waardoor het slot 
open knalt.

- Fietsparkeren bij station Heemstede/Aerdenhout? 
Maak gebruik van de (gratis) overdekte 
fietsenstalling.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 maart 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 4 maart
Binnenlopen bij de burgemeester

Leraren en huiswerkbegeleiders 
Brengt u graag uw kennis over met passie? En 
heeft u geduld met (jong) volwassenen met een 
verstandelijke beperking? U kunt ze helpen met het 
huiswerk, het onderhouden van de leesvaardigheid 
en het vergroten van het begrip van actuele 
nieuwsberichten.

Houdt u het pand mooi schoon?
Is het bij u ook altijd spik en span? De Kringloop en 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

een pastorie willen graag dat hun ruimtes zo mooi 
mogelijk blijven voor bezoekers en gasten. Helpt u 
hen een handje?

Taalcoaches
Bent u die taalcoach die vluchtelingen wil helpen 
met onze taal? Naast het volgen van een cursus 
Nederlands is er grote behoefte aan het oefenen 
van de taal en het helpen bij het huiswerk, u kunt ze 
hierbij ondersteunen!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 28, het kappen van een eik, 

wabonummer 33985, ontvangen 7 februari 2016
- Zandvoortselaan 161, plaatsen reclame, 

wabonummer 34180, ontvangen 11 januari 2016
- Strawinskylaan 33, het wijzigen van de voor- en 

zijgevel, wabonummer 34202, 
 ontvangen 11 februari 2016
- Jacob van Campenstraat 6, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
een dakopbouw op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34208, ontvangen 11 februari 2016

- Blekersvaartweg 57, het vervangen van een 
condensor op het dak van de supermarkt, 
wabonummer 34233, ontvangen 11 februari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het bouwen van 

een schoorsteen, uitbouw zijgevel, verkleinen 
garage, plaatsen hekwerk op tuinmuur en 
plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Sportparklaan 8, ontheffi  ng voor het gebruik van 
een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance, wabonummer 33150, ontvangen 

 26 januari 2016. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het bouwen van 

een schoorsteen, uitbouw zijgevel, verkleinen 
garage, plaatsen hekwerk op tuinmuur en 
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak, 
wabonummer 32615, ontvangen 15 januari 2016. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen 
tot en met 2 weken na publicatie.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Blekersvaartweg 57, het veranderen van een 

bestaande  winkelindeling, het vergroten van 
het winkelvloeroppervlak zonder overschrijding 
van het bouwvlak van het bestemmingsplan, het 
veranderen van de gevels van de winkelruimte 
en parkeergarage. Het veranderen van 
reclameobjecten en het uitvoeren van groot 
onderhoud, wabonummer 31783, 

 verzonden 15 februari 2016
- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 

wabonummer 30564, verzonden 19 februari 2016
- Roerdomplaan 54, het inpandig plaatsen 

van balkonbeglazing, wabonummer 30186, 
verzonden 19 februari 2016

- Roerdomplaan 2, het plaatsen van 
balkonbeglazing, wabonummer 32156, 
verzonden 19 februari 2016

- Schielaan 8, plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
verzonden 19 februari 2016, Wabonummer 31841, 
verzonden 19 februari 2016

- Zandvaartkade 7, plaatsen terrasoverkapping, 
wabonummer 32591, verzonden 19 februari 2016

- Antonis Duycklaan 1, het plaatsen van 
geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
32674, verzonden 19 februari 2016

Weigering omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Diepenbrocklaan 2, het plaatsen van een 

erfafscheiding met een toegangsdeur en een 
overkapping, wabonummer 32744, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 19 februari 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Sportparklaan 8, ontheffi  ng voor het gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance, wabonummer 33150, ontvangen 26 
januari 2016 (reguliere procedure)

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in uw buurt? 
Weten dat er een verbouwing in uw straat 
komt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat 
bouwen? Met de Omgevingsalert app kunt 
u snel op de hoogte blijven van de laatste 
bekendmakingen. Download de gratis app in 
de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor 
bekendmakingen
Handige app voor 

Eind februari worden de aanslagbiljetten 
gemeentelijke belastingen voor belastingjaar 
2016 verzonden. Huurders krijgen dit jaar 
ook informatie over de WOZ-waarde van 
hun huurwoning. De vermelding van deze 
beschikking op het aanslagbiljet heeft voor 
hen geen gevolgen voor de hoogte van de 
aanslag(en).
 
Aanleiding is de wijziging van het 
woningwaarderingsstelsel (WWS). In het nieuwe 
stelsel wordt de waarde van de woning, de 
zogenaamde ‘WOZ-waarde’ gebruikt bij de bepaling 
van de maximale huurprijs van zelfstandige 
huurwoningen in de sociale of gereguleerde sector.
 

Het aanslagbiljet kan bestaan uit onder meer 
onroerendezaakbelastingen (OZB), de WOZ-
beschikking, afvalstoff enheffi  ng, rioolheffi  ng, 
hondenbelasting. De WOZ-waarde van een 
onroerende zaak is mede bepalend voor de hoogte 
van de aanslag OZB.
 
Betaling van de aanslag(en) gemeentelijke 
belastingen kan ook via automatische incasso, 
waarmee het bedrag in 7 termijnen automatisch 
wordt geïncasseerd. Een machtigingsformulier voor 
automatische incasso wordt met het aanslagbiljet 
meegestuurd. Meer informatie over het aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen vindt u op www.gbkz.nl.

Aanslag gemeentelijke belasting 
rond 25 februari

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Glipperweg 49 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 19 februari 2016.
Het besluit ligt vanaf 25 februari 2016 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
college van B&W. Zie verder Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Loket Heemstede 
is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi, 
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om 
informatie en advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



 

Een brief van de postbode
Alles in de wind

Jeugdige zaterdagmedewerkers krijgen een 
buiten-toeslag. Dat weet ik van mijn zoon. 
(Zó’n knul, die jongen van mij. Ferm de post 
lopen, net als mama.) Let wel, het is alleen 
voor jeugdige medewerkers, niet voor ons; ‘t 
ouwe vlees moet ‘t eerste op. 
Hoewel, hoezo buiten-toeslag? Voor een 
gewone, Hollandse regendag knipper ik niet 
met mijn ogen. Als het voor je gevoel de he-
le dag regent, is het in werkelijkheid meest-
al de halve dag droog. Het is maar een en-
kele keer dat het plenst, dat de hemel geen 
clementie heeft met postbodes. En dan, dat 
is waar, kun je je vrachtje beschermen als je 
pasgeboren kind en doe je nóg natte kled-
ders in de bus. Dat is vervelend, ja. 
Flinke wind is ook niet ideaal. Blaast zo de 
post uit je handen. Maar dat komt bij mij 
niet ver hoor, ik zet er meteen een voet op. 
Vindt zo’n envelop niet erg. – Tenzij het ook 
nog regent natuurlijk, want dan krijgt u post 
met vieze schoenafdruk... Groot postbode-
dilemma. –  Ik heb maar één echt dramati-
sche ervaring met de wind: toen mijn post-
kar bijna de sloot in ging. Dat zou heel erg 
geweest zijn. Het is dat ik er alert op was, 
anders was ik niet op tijd geweest om haar 
te redden.

Dan was 
uw post 
ook hele-
maal nat 
geworden, 
trouwens. 
Maar re-
gen, wind, 
ach wat; 
zolang het 
niet sneeuwt, ben ik blij. U moet het me 
maar vergeven; post bezorgen met sneeuw 
is voor mij een bezoeking. Mijn kar krijg ik 
niet vooruit  en met de fi ets glij ik steevast 
weg en val ik. Zelfs gewoon lopen, zonder 
kar dus, is een hachelijke zaak. Het venijn 
zit ’m in het steeds de hoek om moeten, 
van straat naar tuinpad en van tuinpad terug 
naar straat, en in alle gladde, bochtige en 
ongelijke tuinpaadjes zelf. Daar heeft u die 
mij daar voorbijloopt allemaal geen last van 
op uw rechte weg naar de Spar.

Nee, sneeuw, sorry, dat vind ik echt niks, en 
mijn arme kar is nog altijd een beetje hui-
verig voor wind. Doe ons maar gewoon de
hele dag regen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

niet sneeuwt, ben ik blij. U moet het me 

Kinderen
Voor Syrische vluchtelingen rijzen er problemen over de 
aanpassing van hun kinderen, die gewend zijn aan het 
leven in hun thuisland. Dat verschilt nogal van de levensstijl 
hier in Nederland.
Zij vinden echter ook leerkrachten op scholen en begelei-
ders die hen zorg geven; toch missen ze iets.
Kinderen willen over het algemeen spelen en plezier heb-
ben op de dag. In Syrië deden ze dat de hele dag voor het 
huis. Het weer moet wel geschikt zijn.
Dan: Nederlandse kinderen zijn bekend met spelsoorten 
die kinderen in Syrië anders doen.
Dan hebben vluchtelingenkinderen een gevoel van ver-
vreemding en verlies van vrien-
den en familieleden in hun 
land. Het ergste is dat ze niet 
altijd in staat om dat helder uit 
te drukken.
Misschien zal de tijd helpen 
om de lasten van deze kinde-
ren dragelijker te maken.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Merel prolongeert titel kampioen van 
Nederland 1500 meter indoor junioren B
Heemstede - Afgelopen 
weekend werden in het Om-
nisport indoorcentrum te 
Apeldoorn de Nederlandse 
kampioenschappen indoor 
atletiek gehouden. Merel van 
der Marel kwam uit op de 
1500 meter voor meisjes ju-
nioren B (15-16 jaar). Merel 
had zich op zaterdag eenvou-
dig weten te plaatsten voor 
de grote fi nale van zondag. 
In de fi nale kwam ze weder-
om uit tegen haar vriendin en 
grote concurrente voor goud 
Jasmijn Bakker van AV Tri-
atlon (Amersfoort). Merel en 

Jasmijn spraken met elkaar 
af om in de fi nale direct hard 
van start te gaan en ronde tij-
den neer te zetten van onge-
veer 36 sec per 200m.
De eerste ronde nam Merel 
volgens afspraak voortvarend 
de koppositie en kwamen op 
schema door na 300m, de 
overname van Jasmijn ver-
liep vervolgens te langzaam 
waardoor de beoogde eind-
tijd van onder de 4.30min, 
werd losgelaten. Hierdoor 
veranderde de wedstrijd in 
een tactische race om het 
eremetaal.  Met nog 400 me-

ter te gaan rukte Merel op 
naar de koppositie en leg-
de de anderen een dusdanig 
hoog tempo op, waarbij inha-
len vrijwel onmogelijk werd.
Bij het ingaan van de laat-
ste ronde (met nog 200 me-
ter te gaan) werd duidelijk 
dat Merel haar eerste posi-
tie niet meer af zou staan aan 
Jasmijn, al probeerde Jasmijn 
nog wel langszij te komen 
op het laatste stuk. Met een 
slotronde van 31 seconde 

kwam Merel als eerste over 
de fi nish en prolongeerde ze 
hiermee haar NK indoor titel 

en werd ze voor de 3e keer 
in successie kampioen van
Nederland indoor – outdoor.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
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