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Deze week in De krant!

Winnaar ‘1 minuut winkelen’ geeft 
prijs weg aan straatjournaalverkoper
Heemstede -  Tijdens de na-
jaarsloterij van het winkel-
centrum Raadhuisstraat Bin-
nenweg, heeft de heer Bak-
ker uit Heemstede 1 mi-
nuut gratis winkelen bij De-
kamarkt gewonnen. De heer 
Bakker heeft de boodschap-
pen niet nodig, heeft genoeg 
en gunt een ander graag die 
minuut winkelen. Hij infor-
meerde bij de supermarkt 
waar toch zijn vaste daklo-
zenkrantverkoper gebleven 
was, al de hele maand de-

cember niet meer gezien. 
Straatjournaalverkoper Mo-
hammed is begin december 
geopereerd aan zijn nieren. 
Hij kreeg een nieuwe nier en 
was hiervoor enkele weken 
in het ziekenhuis. Eenmaal 
thuis is hij goed opgevangen 
door zijn buren. Eind decem-
ber was hij weer fi t genoeg 
om zijn vaste stekkie in te
nemen bij de ingang van 
de Dekamarktvestiging in 
Heemstede. Daar koopt de 
heer Bakker iedere maand 

zijn straatjournaal. “Als ik 
Mohammed nu eens die mi-
nuut laat winkelen”!
Donderdag om 14.00 uur 
stoof Mohammed met be-
drijfsleider Peter Zonderhuis 
door de supermarkt, links en 
rechts plukkend uit de vak-
ken. Zonderhuis wist hem 
goed te helpen met vooral 
vlees, de lekkerste oliën en 
frisdranken. Bij elkaar voor 
een kleine honderdveertig 
euro. 
Ton van den Brink 

Van links naar rechts de heren Zonderhuis, Bakker en Mohammed.

Heemstede - In de com-
missie samenleving van 
14 februari kwam Peter 
van Wingerden uitleg vra-
gen aan het college waar-
om de taalcoaches nergens 
worden genoemd. De voor-
man van de 260 taalcoa-
ches in de regio, waarvan 
78 Heemstedenaren, ver-
zorgen taallessen voor sta-
tushouders. Voor het suc-
cesvol inburgeren is het be-
langrijk dat nieuwe Neder-
landers de taal goed be-
heersen. De groep taal-
coaches werkt in Heemste-
de, Haarlem en Bloemen-
daal. Zij doen dit geheel 
belangeloos. De coaches 
gaan zich nu organiseren 
in de Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland. Haar-
lem verstrekt subsidie maar 
in Heemstede zit die ‘ver-
pakt’ in de subsidie voor 
de Stichting WIJ. Dit tot on-
genoegen van de taalcoa-
ches. ”Wij hebben getracht 
samen te werken met WIJ 
op het gebied van planning 
en coördinatie. Dat bleek 
geen succes. Op eigenbe-
nen staan heeft grote voor-
delen”, volgens Van Winger-
den. De subsidie voor taal-
onderwijs wil de nieuwe 
stichting nu zelf ontvangen. 
Zij vragen om erkenning 
van hun werk door de ge-
meente, onafhankelijk van 
WIJ. De politiek zou graag 
zien dat WIJ en de coaches 
opnieuw om de tafel gaan. 
De nieuwe stichting is des-
ondanks vrij om subsidie 
aan te vragen. Als die wordt 
toegekend blijven zij zelf-
standig functioneren.

Voor de forse overschrij-
ding van het budget bij 
de renovatie van de bi-
bliotheek trok wethouder 
Kuiper (CDA) het boete-
kleed aan. “Wij dachten 
dat de voor- en nadelen 
tegen elkaar zouden weg-
vallen. Helaas is dat niet 
het geval.” Stam (VVD) en 
Van der Have (HBB) vroe-
gen het vrijkomende pand 
op de Lieven de Keylaan te 
verkopen.
Met de opbrengst kan de 
overschrijding worden ge-
dekt. Zolang er geen con-
crete verkoopplannen zijn, 
wil Kuipers het niet opne-
men ter dekking. Door het 
aanbrengen van monu-
mentenglas valt dit project 
348.000 euro duurder uit. 
Dan heb je wel het ener-
gielabel A.

Apart is de rol van de Stich-
ting Rijk. Zij doen de in-
koop van diensten, maar dit 
keer was het de gemeente 
zelf dat de aanbesteding 
regelde. Volgens de wet-
houder is de inkoopcom-
binatie slechts juridisch/
administratief in te schake-
len. Al denkt iedereen dat 
zij inkoopverantwoorde-
lijk zijn. Struijf (PvdA) had 
graag veel eerder geïnfor-
meerd willen worden. Uit 
de overschotten WMO, on-
derhoud, eerder opgelegde 
bezuinigingen bij de bibli-
otheek en met de huurin-
komsten verwacht het col-
lege de overschrijding te 
dekken. De commissie gaat 
hiermee akkoord.
Eric van Westerloo    

Taalcoaches willen erkenning
Geld voor het bibliotheek-
gebouw ‘zeker’ gesteld

Mijlpalen gezocht
Heemstede – Uw oma die 
90 jaar wordt, de buren die 
straks 60 jaar getrouwd zijn of 
misschien bent u wel 40 jaar 
lang vriendinnen met elkaar. 
Bestaat uw wandelclubje 25 
jaar, geeft u al 35 jaar lang 
les of zijn er andere leuke ju-
bilea in de buurt? Het hoeft 
niet eens zo’n lange staat van 

dienst te 
zijn: als u 
al 5 jaar 
lang gaat 
zwemmen 
met uw beste vriend en hem 
eens wilt vertellen hoeveel 
dat betekent voor u. Allemaal 
‘mijlpalen’ die het vermelden 
waard zijn. Leuk voor onze
lezers! Suggesties naar:
redactie@heemsteder.nl.

met uw beste vriend en hem 

MIJLPAAL
0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 26 februari, 18.30 
uur, avondbijeenkomst In 
His Presence.

Vooraf maaltijd, opgeven 
via de website.

www.rafael-nehemia.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 26 februari: 10u. ds. 
Jolien Nak-Visser
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 26 februari, 10u. 
dienst in de Oude Kerk met 
ds. T.J. de Haan Crèche (tot 
4 jaar) en Kinderkring (4 
tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 26 februari om 
10.00 uur, 1e Lijdenszon-
dag, Ds. M.van Duijn.

In deze dienst is ook het 
heilig avondmaal.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00  uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 26 februari, 10u.,
Eucharistieviering kape-
laan J-J. van Peperstraten. 
Bavokoor.
Aswoensdag 1 maart 19u. 
Viering kapelaan R. Ver-
haegh. Dameskoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 26 februari, 10u. 
Voorganger Mevr. Ds. J. 
van Werkhoven-Romeijn 
(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

We starten de winkelse-
rie met de even kant van de 
straat en nemen de nummers 
2 en 4. Deze zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden.
Volgens het kadaster zouden 
de eerste stenen gelegd zijn 
in 1916. In 1915 was er een 
bouwplan voor een bakkers-
winkel en aparte woongele-
genheid voor nummer 2 en 4. 
De toenfoto, die we van bei-
de panden laten zien uit het 
NHA, is van 1973.
Je zou het niet zeggen dat 
er op nummer 2 werkzaam-
heden zijn verricht. Begin ja-
ren 30 zat hier horlogema-
ker D.B. van Aggelen voor re-
paraties aan pendules, klok-
ken en horloges. ‘Spoedig en 
Billijk’, staat in een adverten-
tie van de Eerste Heemsteed-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (3)

man als bakker vermeld.
In 1958 is er een aanvraag 
’tot het oprichten van een 
automatiek’. In 1973 wil men 
de winkelruimte ombou-
wen tot café. Er bestaat een 
foto met op de ramen de 
naam ‘Maxim’. Van 1980 zijn 
er bouwtekeningen voor het 
verbouwen van het pand tot 
een restaurant + bovenwo-
ning en 2 wooneenheden 
naar het huidige Chinees-
Restaurant Mandarin.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van februari 2017 
waarop nog veel herkenbaar 
is met toen.
Mocht u informatie of beeld-

materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

se Courant. Buiten het ge-
bruik als woning lezen we in 
het adressenboek van 1 ja-
nuari 1940 dat de Konink-
lijk goedgekeurde Modevak-
school van Ida Oudakker op 
dit adres zit. Tot ver in de ja-
ren 60 heeft ze die daar ge-
houden.
Voordat er sprake was van 
Chinees eten zijn er op num-
mer 4 andere heerlijkheden 
gemaakt. In de jaren 20 door 
banketbakkerij Freeriks; eind 
jaren twintig ‘Confi serie Mo-
dern’ van J.C. Kok. In de jaren 
30 werd deze zaak gerund 
door G.J.A. Werner tot in de 
jaren 50. Volgens het Heem-
steeds adressenboek van 
1951 is het Maison van der 
Meer. In het adressenboek 
van 1966 wordt J.W. Dunsel-









De Hartekamp uit bestemmingsplan 
‘groene gebieden’ gehaald
Heemstede - Urenlang werd 
er in de commissie Ruim-
te van 16 februari gespro-
ken over het bestemmings-
plan ‘Landgoederen en groe-
ne gebieden’. Liefst 8 in-
sprekers kwamen hun zegje 
doen. Ook bewoners uit Ben-
nebroek kwamen inspreken. 
De nieuwbouw van De Har-
tekamp aan de Herenweg is 
een complex zaak. In 2007 
werd toestemming gegeven 
oude bebouwing te vervan-
gen door nieuwe. De Raad 
van State veegde het plan 

van tafel. Volgens wethouder 
Nieuwland (D66) is het plan 
uit 2007 nog steeds uitvoer-
baar. “Als De Hartekamp nu 
met een plan komt mogen zij 
bouwen.” Hij vulde aan dat 
zelfs 33.000 m3 aan volume 
is toegestaan bij een gelijk-
blijvend aantal m2. Jan Bau-
er, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van De Hartekamp 
lichtte eerde in de week de 
pers in dat het om 16.000 m3 
gaat. Na afloop kon ook Bau-
er het verschil niet verkla-
ren. Oog voor historie en de 

natuur kan De Hartekamp 
Groep niet worden ontzegd. 
Met een groot renovatiepro-
ject op hun terrein aan de 
Herenweg is er rekening ge-
houden met het kwetsbare 
gebied. Open stukken grond 
zijn aangeplant en de ou-
de luisterrijke toegangsweg 
is hersteld. Het monumenta-
le pand is aan de buitenzijde 
gerenoveerd. Voor een be-
drag van 2 miljoen euro is de 
buitenruimte opgeknapt zo-
als vijvers, sloten en gazons. 
Het ligt in de bedoeling ou-
de panden af te breken en 
daarvoor in de plaats 43 wo-
ningen en 12 appartemen-
ten te realiseren. Dat er zo-
lang geen gebruik is gemaakt 
van de mogelijkheid om met 
de nieuwbouw te beginnen, 
kwam doordat de bestaan-
de gebouwen langer dan be-
doeld nog in gebruik bleven. 
“Wij blijven recht doen aan 
de monumentale status van 
het pand en het terrein,” al-
dus Bauer. “Wat zo mooi is, 
monumentenzorg kijkt over 
onze schouder mee om te 
waarborgen dat er geen af-
breuk wordt gedaan aan de 
historie.” 
De insprekers en raadsleden Dit moet wijken voor nieuwbouw. Heemstede - De Hartekamp 

Groep heeft twee speel-o-
theken, één in Heemskerk 
en één in Heemstede. In de 
speel-o-theken worden ma-
terialen uitgeleend zoals ge-
zelschapsspellen, speelgoed, 
muziekinstrumenten, speel 
en leer materiaal en knutsel-
spullen. Het lenen van spul-
len past bij de gedachte dat 
het delen van spullen goed is 
in het kader van duurzaam-
heid.
In de speel-o-theken werken 
vrijwilligers, soms samen met 
cliënten. Het is leuk en afwis-
selend vrijwilligerswerk. Op 
dit moment hebben we plaats 
voor een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Hebt u een dag-
deel per week tijd om in de 
speel-o-theken te komen 
werken? Informeer via spot@
dehartekampgroep.nl. 

Of wilt u een lidmaatschap? 
Dat is er al vanaf 12,75 euro 
(tot 1 januari 2018). 
Meer informatie over de 
speel-o-theek op:
www.dehartekampgroep.nl.
Lenen bij de speel-o-theek 
heeft veel voordelen: het is 
goed voor het milieu, je kunt 
veel afwisselen, het is goed-
koper dan alles zelf aan-
schaffen. Wanneer de kinde-
ren of kleinkinderen uitgeke-
ken zijn op het spelmateri-
aal kan het worden terug ge-
bracht en iets anders worden 
geleend. Minder spullen om 
op te ruimen thuis dus. In de 
speel-o-theken kan iedereen 
lid worden om materialen te 
lenen. Ook voor bijvoorbeeld 
een huisarts of tandarts 
kan een abonnement op de 
speel-o-theek een uitkomst 
zijn voor de wachtkamer!

waren kritisch. Maas (PvdA) 
ging het verst met zijn op-
merking dat alles wat er al is 
gebeurd op het terrein met 
belastinggeld is gedaan. Vol-
gens hem gaat De Harte-
kamp nu projectontwikkelaar 
spelen met geld van burgers. 
Van Vlijmen (CDA) opperde 
om De Hartekamp uit het be-
stemmingsplan te halen. Alle 
andere partijen, behalve D66, 
gingen accoord. 
Pas na concretisering van de 
plannen komt het weer in het 
bestemmingsplan terug. De 
bebouwing grenst aan Ben-

nebroek, daarom kwamen 
de bewoners en het colle-
ge van Bloemendaal in het 
geweer. Zij denken dat de 
nieuwbouw afbreuk doet aan 
hun leefomgeving en de sta-
tus van het monumentale ge-
bied. Het college hield steeds 
vast aan het voorliggen-
de plan, maar is nu bereid 
de zaak te herzien. Op aan-
dringen vanuit de commissie 
trekt het college samen op 
met Bloemendaal. Het laatste 
woord is hier nog niet over 
gezegd. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Meer tijd, 
meer persoonlijke aandacht 
én beschikbaarheid op de 
momenten dat u dat wilt. 
Uitgevoerd door vertrouw-
de, vaste en ervaren me-
dewerkers. Dit zijn de ken-
merken van de unieke af-
spraken die Home Instead 
Thuisservice heeft gemaakt 
met de zorgkantoren van 
Zilveren Kruis en VGZ voor 
de senior die graag thuis wil 
blijven wonen en op grond 
van de Wet Langdurige Zorg 
(Wlz) recht heeft op begelei-
ding en persoonlijke verzor-
ging.
De zorgkantoren van Zilve-
ren Kruis en VGZ hebben 
voor het eerst in hun be-
staan afspraken gemaakt 
over gecontracteerde Wlz-
zorgdiensten tegen een ta-
rief dat 25% lager is dan het 
standaardtarief dat traditio-
nele zorginstellingen hante-
ren. Dit voordeel wordt vol-
ledig doorgeschoven naar 
u als klant. U krijgt zo direct 
25% meer tijd beschikbaar 
voor ondersteuning. 

Met ingang van 2017 levert 
Home Instead haar dienst-
verlening niet alleen op par-
ticuliere en PGB-basis, maar 
ook op ZIN-basis. Zo kan 
iedereen die een Wlz-indi-
catie heeft voor begeleiding 
en persoonlijke verzorging 
gebruikmaken van de zorg-
diensten van Home Instead. 
U hoeft alleen maar door te 
geven aan het zorgkantoor 
dat u voortaan de zorgdien-
sten van Home Instead wilt 

afnemen en zij regelen de 
rest.
Een unieke afspraak in een 
tijd waarin we bijna dage-
lijks geconfronteerd worden 
met berichten dat de tradi-
tionele zorginstellingen niet 
in staat zijn om voldoende 
tijd en aandacht te besteden 
aan een steeds groter wor-
dende groep senioren.
Home Instead kan deze af-
spraak maken omdat zij 
door de inzet van de juiste 
medewerkers op de juiste 
werkzaamheden, een plat-
te organisatiestructuur en 
efficiënte bedrijfsvoering, 
de kosten laag kan hou-
den, zonder dat dit ten kos-
te gaat van de kwaliteit van 
de dienstverlening en de te-
vredenheid van de mede-
werkers.
Heeft u behoefte aan meer 
tijd en aandacht voor uw 
Wlz-indicatie, maar kan de 
thuiszorginstelling dat niet 
leveren, neem dan contact 
met Home Instead op: 023-
8200392 of:
info@homeinstead.nl.

Home Instead Thuisservice maakt afspraken 
over Wlz-contractering

Vrijwilligers gevraagd 
Welkom in de speel-o-theek!
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Heemstede – Even lekker 
voor de klas staan, wethou-
der Sebastiaan Nieuwland 
voelde zich weer even mees-
ter toen hij maandagochtend 
kinderen van de Crayenester-
school ontving in de Burger-
zaal van het raadhuis. Eerst 
vertellen wat er in het raad-
huis allemaal gebeurt. Daar 
worden beslissingen geno-
men door raadsleden, burge-
meester en wethouders die 
de gemeente besturen. Over 
wegen die verbeterd worden, 
waar verkeerslichten nodig 
zijn, zuinig zijn en dus pro-
beren te besparen op gas 
en elektra. Waar kunnen we 
LED-verlichting langs de we-
gen installeren? De wethou-
der kon vertellen dat Heem-
stede eerste is geworden in 
de Energy Battle. Heemste-
de heeft in enkele maanden 
een besparing van maar liefst 
15% elektriciteit en 25% gas 
gerealiseerd en wint daar-
mee Klimaatverbond Energy 
Battle 2017. Gemeente Lei-
den heeft 17% elektra en 22% 
gas bespaard en eindigt op 
de tweede plaats. Gemeente 
Heemskerk realiseerde een 
besparing van 14% elektra en 
25% gas en staat daarmee op 
de derde plaats. 

Opdracht
De opdracht was zoveel mo-
gelijk elektriciteit en gas be-
sparen. In Heemstede deden 
gezinnen mee van kinde-
ren van de Bosch en Hoven-
school, van de Crayenester-
school en van medewerkers 
van Gemeente Heemstede. 
Nienke Trap, projectleider 
van Klimaatverbond, reikte 
de oorkonde uit aan wethou-
der Sebastiaan Nieuwland. 
Dit jaar ondersteunde Van 
Beek, een adviesbureau dat 
gespecialiseerd is in ener-
giemanagement, de Energy 
Battle van Klimaatverbond 
Nederland en overhandig-

de Nieuwland een energie-
profiel ter waarde van 2.500,- 
euro. Dit geld wordt besteed 
aan maatschappelijk belang. 
Hier kreeg de wethouder 
weer de kans om even als le-
raar te vragen aan de kinde-
ren, “wat is nou maatschap-
pelijk belang?” 

Hoe werkt de Energy
Battle?
Alle deelnemers hebben een 
‘Wattcher’ te leen gekregen 
voor een periode van vier 
weken. Hierop konden ze 
zien hoeveel elektriciteit op 

dat moment werd verbruikt. 
De meterstanden en ook 
de ervaringen werden onli-
ne gedeeld; een extra stimu-
lans om nog meer te bespa-
ren. Kinderen zijn de groot-
ste vechters van de Battle. Ze 
deelden op school veel ro-
de kaarten uit waar nodig, 
“doe die deur dicht of zet die 
computer uit”, maar ook wel 
groene kaarten als het goed 
ging. Zo ging het thuis ook, 
wel een maand lang. Energie 
besparen doe je samen met 
kinderen!
Ton van den Brink 

Nieuwland snijdt de taart aan voor de Crayenesters.

Heemstede wordt eerste in Energie Battle

Nienke Trap van Klimaatverbond overhandigt de oorkonde aan 
wethouder Sebastian Nieuwland

Bestemmingsplan ‘Landgoederen en 
groene gebieden’ kan inspraak in
Heemstede - De bouwplan-
nen van De Hartekamp Groep 
zijn uit het Bestemmingsplan 
‘Landgoederen en groene ge-
bieden’ gehaald. Het meest 
uitgebreide bestemmings-
plan van Heemstede kan nu 
de inspraak in. Er moeten nog 
wel wat aanpassingen wor-
den gedaan. Zo staan er fou-
ten in het stuk met betrekking 
tot Het Oude Slot. De com-
missie Ruimte merkte op dat 
de Laan van Alverna de be-
stemming Verkeer heeft ge-
kregen. Dit vond Leenders 

(VVD) maar vreemd. Vol-
gens wethouder Nieuwland 
(D66) wordt in Nederland ie-
dere weg in landelijk gebeid 
aangeduid met de bestem-
ming Verkeer, al is het geen 
weg die anders dan voor be-
stemmingsverkeer wordt ge-
bruikt. Het pand Cruqui-
usweg 75 heeft ook in het 
nieuwe plan geen woonbe-
stemming. De geluidshinder 
is te hoog zodat de bewo-
ners eerst zelf geluidwerende 
maatregelen moeten treffen. 
Dit ging de commissie Ruim-

te te ver. Zij droegen wethou-
der Hooij (VVD) op de Pro-
vincie te bewegen de weg als 
50 km weg in te richten. Hier-
door verlaagt het geluidsni-
veau en zijn de bewoners ge-
red. Ook voor de toekomstige 
bouw aan de overzijde van de 
weg zou dit een uitkomst zijn 
om kostbare isolatiemaatre-
gelen te voorkomen. Zowel 
op De Hartekamp als het ter-
rein achter het Oude slot is er 
een mogelijkheid voor horeca 
of een hotel. Partijen zijn daar 
over het algemeen niet tegen 

zolang het passende horeca 
betreft. Wat passend is werd 
niet duidelijk. Een hotel lijkt 
niet gewenst. Het bestem-
mingsplan bestaat uit 644 pa-
gina’s tekst. Weinig burgers 
zullen het stuk lezen. Toch is 
het de moeite waard, zeker 
als omwonenden of bezitters 

van landgoederen. Het huidi-
ge grondgebied van Heem-
stede bestaat voor 50% uit 
bebouwing en 50% uit groen. 
Partijen verwachten dat deze 
verhouding de komende tien 
jaar op meer steen en minder 
groen zal uitkomen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Deze huidige tijd waarin we allemaal veel 
informatie en gebeurtenissen hebben te verwerken en 
een druk leven vaak ook nog combineren met mantel-
zorg, vraagt om geregeld te kiezen voor uzelf. Letterlijk 
zelf op adem komen om daarna ook weer naar een ander 
uit te kunnen reiken. Saskia Vincken, een ervaren psy-
chosociaal therapeut uit Haarlem, helpt u om weer in ba-
lans te komen en te blijven. In haar ‘Van Hart tot Hart 
Moment’, gebaseerd op aandacht en aanraking, biedt zij 
mensen een rustmoment, waarin er tijd is om samen stil 
te staan bij wat er nu speelt en hoe verder. Zij coacht u 
met een open hart om zo uw levensvragen helder te krij-
gen. Na met elkaar te delen, gaat u uw lijf ervaren middels 
reiki en (intuïtieve) massage. Door bewuste aandacht 
voor lichaam en geest, komt u weer dichter bij uzelf. Van-
uit deze ontspanning kunnen nieuwe mogelijkheden zich 
aandienen.
In het bijzondere winkelconcept van Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaerplein 8 in Heemstede, kunt u 
op zaterdag 25 februari kennismaken met Saskia en haar 
werkwijze. De open, warme en creatieve sfeer van deze 
winkel past uitstekend bij hoe Saskia keer op keer naar 
de unieke mens en mogelijkheden kijkt. 
Tussen 11.00 en 16.00 uur zal zij hier een korte handen-
massage geven en zich verheugen op mooie ontmoetin-
gen. Van harte welkom!

Voor meer info over Saskia en haar praktijk zie haar 
website www.zichtopeigenkracht.nl.

Maak kennis op zaterdag 25 februari

In balans
met aandacht en aanraking

Belbus op Herenweg en
extra halte lijn 50 op Glip

Heemstede - Nogal wat 
klachten gaf de omleiding 
van buslijn 50, die van-
wege werk aan de Heren-
weg, een alternatieve rou-
te rijdt. Gedupeerde reizi-
gers gaven aan de afstand 
van de Herenweg naar de 
Glipperweg en Dreef veel 
te ver te vinden. Arriva, die 
de buslijn exploiteert, heeft 
nu twee oplossingen gere-
aliseerd. Sinds deze week 
gaat een belbus rijden van-
af de haltes Rijnlaan en 
Kerklaan op de Herenweg 
richting de halte Wipper-
plein, waar reizigers kun-
nen overstappen op lijn 50 
of R-net 340. Daarnaast 
wordt er in de al bestaan-
de omleidingsroute voor 
de Herenweg (via Glipper 
Dreef - Heemsteedse Dreef 
– Dreef) een extra halte op-
genomen: De Glip. Lijn 50 

(Haarlem-Leiden) rijdt de-
ze omleidingsroute tot eind 
juli vanwege de herinrich-
ting van de Herenweg. 
De belbus rijdt 7 dagen per 
week van 9.00 tot 18.00 uur. 
Reizigers moeten de belbus 
uiterlijk een uur voor ver-
trek reserveren via 0900-
1961 (10 cent per minuut). 
De belbus rijdt in eerste in-
stantie t/m 31 maart. Daar-
na wordt het gebruik van 
de belbus geëvalueerd en 
wordt gekeken of deze blijft 
rijden. 
Meer informatie, inclusief 
de dienstregeling van bel-
bus 550, is te vinden op 
www.arriva.nl/zuid-holland. 
Meer informatie over de 
werkzaamheden op de He-
renweg, zie: www.heemste-
de.nl (plannen en projecten 
– Herinrichting Herenweg, 
fase 4).
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Veranderingen bij Ben Weijers Haarmode
Heemstede - Bijna 40 jaar 
bestaat Ben Weijers Haarmo-
de al. Dit jaar wordt de 39e 
verjaardag van de beken-

de Heemsteedse dames- en 
herenkapper gevierd maar 
voordat het echte jubileum 
daar is, wordt eerst nog een 
verandering doorgevoerd. 
Want de kapsalon aan de 
Kerklaan is per 1 maart drie 
dagen geopend in plaats van 
vijf. Waarom dat is? Ben heeft 
de leeftijd dat hij eigenlijk al-
leen nog maar heerlijk vrij 
zou moeten zijn maar daar 
heeft hij nog geen behoef-
te aan. Hij vindt het werk in 
zijn salon nog veel te leuk en 
zou nog niet compleet willen 
stoppen. “Dan neem je een 
of twee dagen per week vrij”, 

zult u denken. En dat was ook 
de bedoeling, 32 jaar gele-
den, toen zijn zoon werd ge-
boren. Maar er kwam niets 
van.
Gelukkig kan het nu wèl: “We 
hebben een leuk team en ie-
der van ons werkt part-time. 
Na goed overleg zijn we het 
eens geworden om de kapsa-
lon voortaan drie dagen open 
te doen”, vertelt Ben, die na-
tuurlijk erg blij is met deze 
welwillendheid van zijn me-
dewerkers. Het is dan ook een 
‘familiezaak’, niet dat zij letter-
lijk een familie zijn maar het 
saamhorigheidsgevoel en de 
teamspirit zijn al zoveel jaren 
merkbaar. Een fijn gevoel dat 
ook de klanten waarderen!
“We zijn dus per 1 maart 
open elke donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Openingstij-
den op de donderdag en vrij-
dag zijn van 8.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 8.00 tot 
15.00 uur.” Wie werkt wan-
neer? Ook dat staat vast: Bi-
anca werkt donderdag tot 
12.30 en de gehele vrijdag 
en zaterdag. Dorien en Ber-
linda staan op alle genoem-
de openingsdagen in de sa-
lon en Nell werkt donderdag 
van 12.30 tot 17.30 uur en 
donderdagavond van 18.00 

Het pand waar alweer bijna 40 jaar lang de kapsalon is geves-
tigd was vroeger een groentenzaak, van dhr Meure.

V.l.n.r. Berlinda, Ineke, Nel, Bianca en Dorien met Ben Weijers 
in hun midden.

tot 21.00 uur op afspraak. In-
eke is alle drie de dagen ac-
tief als salonassistente. Ben 
tot slot werkt donderdag en 
vrijdag vanaf 8.00 uur en op 
zaterdag al om 7.00 uur, wan-

neer hij ‘vroege’ heren knipt. 
Adres: Kerklaan 39, 2101 HK 
Heemstede, telefoon: 023-
5283113. Kijk ook op:
www.benweijershaarmode.nl
Joke van der Zee

Ook de winter leent zich voor 
een ‘lekkere’ markt
Heemstede – Een paar vuur-
korven geven warmte. De on-
dergaande zon schijnt nog fel 
door de bomen en geeft een 
prachtig licht op de kramen 
met veel lekkers. Jam, noten, 
paling, kaas en wijn, de lek-
kerste uit de regio. Hein Ui-
tendaal van Landgoed Groe-
nendaal zegt dat hij met de 
markt verschillende culinai-
re producten wil laten zien 
die in de omgeving te ver-
krijgen zijn, waar verschil-

lende lokale ondernemers 
zelf hun culinaire producten 
aanbieden. Afgelopen zon-
dag kon je dus kennismaken 
met de paling van Palingro-
kerij D. Eveleens. Je ziet hoe 
ze gerookt worden. Raclet-
te van Kaashuis Tromp, net 
gehoord dat ze bij de bes-
te vijf van Nederland horen, 
bakker Bertram laat heerlijk 
brood proeven, wat ruikt dat 
toch lekker in de buitenlucht, 
en Huize van Wely is er ook; 

zij staan al zoveel jaren aan 
de top met patisserie. Gezel-
lig met een drankje konden 
bezoekers bij de verschillen-
de kraampjes proeven, een 
praatje maken, maar ook ui-
teraard de producten kopen. 
Mik van der Bor van Kom in 
mijn Tuin wenkt, ze wil haar 
zelfgemaakte jam laten proe-
ven. Heel lekker, maar het 
gaat eigenlijk om de kinderen 
die in het voorjaar weer aan 
de slag kunnen in de tuin aan 
de Herenweg. Zit jij in groep 
5 t/m 8? Lijkt het je leuk om 
groenten en bloemen te kwe-
ken? Dat kan in je eigen tuin-
tje van 10 m bij 1 m gedu-
rende het seizoen van april 
t/m september, wekelijks na 
schooltijd onder Mik bege-
leiding van vrijwilligers. Vanaf 
13 april wordt er weer getui-
nierd door jong en oud met 
elkaar in de generatietuinen. 
Stichting Kom in mijn Tuin 
weet er alles van. 
Je kon zondag ook een kijkje 
nemen hoe mooi Landgoed 
Groenendaal binnen is ge-
worden om er te lunchen of 
te dineren in de serre van het 
restaurant. Want Landgoed 
Groenendaal bestaat dit jaar 

100 jaar en is vernieuwd! 
Buiten hoorde je de heerlij-
ke jazzy sounds van DJ Bert 

Coster! Leuk feestje van een 
100-jarige!
Ton van den Brink 
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30 jaar Cantorij Heemstede
“Teksten die je wat doen kun je 
makkelijker zingen dan uitspreken”
Heemstede – In september 
1986 werd Wil Bakker ge-
vraagd een cantorij op te zet-
ten in Heemstede. De ervaren 
cantrix – onder meer van de 
cantorij in Schalkwijk - had 
weinig moeite om al snel een 
koor van 64 leden te vormen. 
Voor alle duidelijkheid: een 
cantorij is een kerkkoor met 
een uitsluitend liturgische 
functie en treedt in principe 
niet op buiten de dienst. Ter 
gelegenheid van het 30-ja-
rig jubileum doen zij dat op 
zondag 26 februari wel met 
een speciaal concert, samen 
met het koor Plus Minus in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. 
Voorzitter Freek Kroeze(89) 
herinnert zich nog goed dat 
hij in november 1986 op een 
verjaardagsfeest werd over-
gehaald door vrienden om 
mee te doen met het koor. 
“Ze vonden mijn stem blijk-
baar goed genoeg en ver- 
telden dat het hartstikke 
gezellig was en er ook nog 

gelachen kon worden.” Na 
een toonladdertje voorzin-
gen werd Kroeze door Wil 
Bakker ingelijfd als tenor en 
niet veel later kreeg hij er de 
functie van voorzitter bij die 
hij nog altijd bekleedt. Der-
tig jaar zingen met elkaar le-
veren heel wat herinnerin-
gen op die spontaan bo-
vendrijven in de woonka-
mer van de dirigent. Zoals 
het eerste uitstapje, eind ja-
ren tachtig, naar Zuid-Lim-
burg waar de partner van Wil 
Bakker een broer had wo-
nen die predikant was. Het 
gezelschap van de Hervorm-
de Kerk kreeg gastvrij on-
derdak bij de fameuze abdij 
Rolduc, het Rooms Katholie-
ke bolwerk van bisschop Gij-
sen. Het hoogtepunt van dit 
werkweekend kwam toen het 
koor afdaalde naar de gewel-
ven van het klooster. Freek 
Kroeze: “We hadden er net de 
bonte avond opzitten waarbij 
de koorleden elkaar wat be-
ter leerden kennen, toen we 

’s avonds na elven bij kaars-
licht en in processie door de 
kloostergangen schreden, al 
zingend  ‘Wij zoeken hier uw 
aangezicht, God houd uw oog 
op ons gericht’. Een onverge-
telijke ervaring, ook voor Wil 
Bakker: “Het was ontroerend 
met die prachtige akoestiek.”
Later volgden weekends naar 
o.a. Texel en naar België waar 
ze erg hartelijk werden ont-
vangen door de zusters en 
deelnamen aan de Vespers. 
“Het gaf duidelijk aan dat 
de muren tussen de geloven 
langzaamaan begonnen af te 
brokkelen”, vertelt de voor-
zitter, die vervolgt: “Zingen 
doen we allemaal vanaf onze 
kindertijd, maar daarna  doen 
de meeste mensen er niets 
meer mee. Dat gold ook voor 
deze groep individuele man-
nen en vrouwen. Daarom is 
het zo leuk om van elkaar te 
leren. Iedere woensdag oefe-
nen we gezamenlijk om, zo-
als Wil het noemt, een lied 
van de grondverf in de glans-

verf te zetten. En Wil heeft 
de feeling om ons te leiden 
en te leiden naar een resul-
taat dat er mag zijn.” In de 
loop der jaren zijn een aan-
tal mensen weggevallen, het 
koor bestaat nu uit 38 leden. 
Op die momenten, de droevi-
ge en ook de feestelijke ge-
beurtenissen, geeft het zin-
gen troost, volgens de can-
trix. “Als iemand bijvoorbeeld 
net een partner heeft ver-
loren, merk je dat diegene 

meteen weer aanwezig is bij 
de repetitie, voor een troos-
tende arm en om heftige en 
emotionele teksten samen te 
zingen. Want het is soms ge-
makkelijker om die gevoe-
lens te zingen dan om ze uit 
te spreken.”
Het jubileumconcert is op 
zondag 26 februari om 11.45 
uur in de Oude Kerk. Vanaf 
11.15 uur wordt er koffie ge-
schonken. Toegang is gratis.
Mirjam Goossens

Heemstede - Inloophuis 
Kennemerland in Santpoort 
bestaat 5 jaar. Het huis, waar 
(ex-)kankerpatiënten en hun 
naasten welkom zijn om 
de ziekte even te vergeten, 
presenteert op zaterdag 11 
maart het toneelstuk ‘Help, 
ik leef!’ in theater De Luifel te 
Heemstede.
Het stuk is een humoristi-
sche, muzikale en acrobati-
sche act over een egocentri-
sche kankerpatiënt. Hiermee 
dit stuk doorbreekt theater-
groep Alaska Unlimited twee 
taboes tegelijk: dat om kan-
ker niet gelachen mag wor-
den en dat je niet mag zeg-
gen dat een kankerpatiënt 

onuitstaanbaar kan zijn. In 
Help ik Leef staat de rela-
tie tussen een man en een 
vrouw centraal. Hans wordt 
succesvol behandeld voor 
kanker maar blijkt gaande 
het ziekteproces een moei-
zame, egocentrische man te 
worden. De relatie met zijn 
vrouw Annet komt hierdoor 
onder druk te staan. De wor-
steling van Hans en het effect 
hiervan op zijn vrouw Annet 
worden in deze humoristi-
sche voorstelling op muzika-
le en acrobatische wijze ver-
beeld. De voorstelling duurt 
van 15.00 tot 16.30 uur. Lo-
catie: Herenweg 96 Heem-
stede. Kaarten a 7,50 kunt 
u reserveren via: info@in-
loophuiskennemerland.nl of: 
023-8885367.

Katjes uit winterslaap
Heemstede – Langzaam maar zeker komt alles uit de 
winterslaap, ook de ‘katjes’ van de Hazelaar. De katjes zijn 
eerst rood, maar wanneer er stuifmeel komt worden ze 
mooi geel, geef maar eens en flinke tik tegen een tak en 
je krijgt een stuifmeelwolk over je heen. Ze bloeien vroeg 
in het jaar. De katjes zijn mannelijk, maar als er een rood 
klein pluimpje boven op de tak zit is dit vrouwelijk.

Cultureel Erfgoud Jaco van Witteloostuyn
Heemstede - Zaterdag 25 
februari is de boekpresen-
tatie van het boek ‘Cultureel 
Erfgoud’ van Heemstedenaar 
Jaco Witteloostuyn, om 16.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de.
Sinds jaar en dag is Jaco Wit-
teloostuyn actief in de klas-
sieke muziek en in het dui-
den van beeldtaal op schil-
derijen en prenten. Daar-
naast voelt hij zich sterk be-
trokken bij het functioneren 
van de Nederlandse en Euro-

pese samenleving. Vanuit die 
achtergrond heeft hij op ba-
sis van de fuga als muzika-
le kunstvorm westerse waar-
den en normen in een der-
tigtal essays met behulp van 
de muziek en de beelden-
de kunst van grote kunste-
naars samenhangend en in-
dringend belicht. Een eigen-
zinnig, origineel, afwisse-
lend, hier en daar weerbar-
stig kunstboek met een appèl 
aan de politiek.
Toegang vrij.
Info: 023-5282472.

Winterfoto: 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Taboedoorbrekend theater
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Multitalent Karsu: muzikaal raffinement 
en emotie in de Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdag-
avond 4 maart een bijzonder 
optreden: muzikaal virtuoos 
Karsu Dönmez doet dan de 
Oude Kerk aan. Karsu is een 
zeer talentvolle zangeres, pi-
aniste en songwriter. Met het 
publiek deelt ze haar creatief 
muzikale expressie met een 
Turkse twist.  Karsu speelde 
al op het North Sea Jazz en 
in Carnegie Hall. Met grote 
orkesten, blazersensembles 
en intieme jazzcombo’s. Niet 
voor niets won ze in 2016 de 
Edison Publieksprijs Jazz & 
World. Haar veelzijdigheid is 
haar handelsmerk. In de Ou-
de Kerk gaat ze met de voor-
stelling ‘Play my strings’ te-
rug naar de klassieke wor-
tels. Karsu’s energie is gevuld 
met emotie en muzikaal raf-
finement. Ze vertelt zelf hoe.

Karsu Dönmez: “Met de 
voorstelling ‘Play my strings’ 

keer ik terug naar mijn be-
gintijd. De tijd van mijn klas-
sieke scholing en deze is in 
mijn show goed te horen. Ik 
zit achter de piano en zing. 
Daarbij breng ik drie begaaf-
de muzikanten mee: Cèlia 
Rorres Ruiz, een celliste uit 
Barcelona, Çisem Özkurt, een 
violiste uit Ankara en Yanna 
Pelser, een altvioliste uit Delft. 
Een bont, maar bovenal een 
gevarieerd en getalenteerd 
muzikaal gezelschap. Het is 
een feest om samen met hen 
te spelen:  vier sprankelende 
meiden met inhoud. We spe-
len bekende nummers van 
albums als ‘Confession’ en 
‘Colors’, gestoken in een licht 
klassiek jasje. Maar we spe-
len ook nooit eerder uitge-
voerde nummers en we ver-
rassen het publiek in de Ou-
de Kerk met nieuw werk. Van 
mijn eerste eigen Turkse lied 
tot Usher met een reggae-

vibe, van een prachtige bal-
lad tot de meest flamboyante 
Turkse klassieker, alles zit in 
dit boeiende optreden.”
 Karsu’s stem, haar spel, haar 
energie, en vooral ook haar 
emotie staan centraal in deze 
show. Ze weet met haar mu-
ziek en haar anekdotes al-
le snaren te beroeren. En dat 
komt uitstekend tot zijn recht 
in ambiance van de Oude 
Kerk. Is dat waar de strings in 
‘Play my strings’ voor staan, 
voor de emotie die de mu-
ziek teweegbrengt? Kar-
su: “Allereerst voor de mu-
zikale snaren, van de strijk-
instrumenten en de vleugel. 
Maar de strings staan ook 
voor verbondenheid, voor 
mijn wens om mensen bij el-
kaar te brengen. En ja, dan 
komt die emotie vanzelf. ‘Play 
my strings’ is een veelzijdi-
ge voorstelling, waarin ook 
veel gelachen wordt. En dan-

Karsu (tweede van links). Fotograaf: Yunus Öztürk.

sen mag ook.  Mensen voe-
len zich er prettig bij en kun-
nen hier met volle teugen van 
genieten. Het is alsof ieder-
een bij mij op visite komt”, al-
dus Karsu. 
Karsu met ‘Play my strings’ 
in de Oude Kerk op zaterdag 
4 maart. Aanvang 20.15 uur, 

entree 19,50 
euro, CJP 18,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van The-
ater De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur of voor-
afgaand aan de voorstelling.
Bart Jonker

Fluitiste Felicia van den End & Ysaÿe StrijkTrio 
in Museum de Cruquius

Regio – Op zaterdag 25 fe-
bruari om 20.15 uur treedt in 
Museum de Cruquius Feli-
cia van den End op. Een van 
de meest veelzijdige fluitisten 
van haar generatie.
Op 12-jarige leeftijd werd Fe-
licia van den End aangeno-
men in de Jong Talentklas 
van het Utrechts Conserva-
torium, waar zij studeerde bij 
Abbie de Quant.
In 1997 en 1998 behaalde zij 
de 1e prijs bij het Nationaal 
Fluitconcours. In 2003 won zij 
de eerste prijs bij het natio-
naal concours ‘Stichting Jong 
Muziektalent Nederland’ en 
werd zij verkozen tot ‘Jong 
Muziektalent van het jaar 
2002’. In 2003 overtuigde zij 
de jury van het Prinses Chris-
tina Concours en won de eer-
ste prijs in de Nationale Fina-
le, wat resulteerde in een op-

treden in Carnegie Hall, New 
York. Ze wordt begeleid door 
het ‘Ysaÿe Trio’.
Opgericht in 2006 en be-
staande uit Rada Ovcharo-
va (viool) Emlyn Stam (altvi-
ool) en Willem Stam (cello). 
Dit trio treedt regelmatig op 
bij vooraanstaande podia en 

festivals in zowel binnen als 
buitenland. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.CruquiusConcerten.nl 
of aan de kassa van schouw-
burg de Meerse 023-5563707. 
De toegangsprijs bedraagt 
22,50 (incl. pauzeconsump-
tie).

Oud Hageveld-leerling spreekt 
over ‘Zetelroof en populisten’
Heemstede - Op woens-
dag 1 maart is een open-
baar gesprek tussen Geer-
ten Waling en Meindert 
Fennema, ’s avonds om 
20.00 uur op College Hage-
veld, Hageveld 15 in Heem-
stede. Deze avond vindt 
plaats in samenwerking 
met boekhandel Blokker 
Heemstede. De aanleiding 
is tweeledig: de landelijke 
verkiezingen op 15 maart 
en de publicatie van Geer-
ten Waling (oud-leerling 
College Hageveld) ‘Zetel-
roof, fractiediscipline en af-
splitsing in de Tweede Ka-
mer 1917-2017’.
Sprekers deze avond zijn 
Geerten Waling (1986) en 
Meindert Fennema (1946). 
Meer dan ooit valt er iets te 
kiezen: zo’n dertig politie-
ke partijen, waarvan twin-
tig nieuwe, dingen naar de 
kiezersgunst. Vier partijen 
– VNL, DENK, Nieuwe We-
gen en de Vrijzinnige Par-
tij – zijn opgericht door zo-
genaamde ‘zetelrovers’, ka-
merleden die in 2012 nog 
voor andere partijen wa-
ren gekozen, maar die na-
dien uit hun fractie zijn ge-
stapt. Dit fenomeen bestaat 
dit jaar honderd jaar, maar 
zorgt telkens weer voor op-
hef. Geerten Waling, oud-
Hagevelder (lichting 2004) 
en politiek historicus aan 
de Universiteit Leiden, 
schreef hierover het boek 

Zetelroof, fractiediscipline 
en afsplitsing in de Tweede 
Kamer 1917-2017.
Op 1 maart gaat Waling op 
Hageveld hierover in ge-
sprek met Meindert Fen-
nema, emeritus hoogleraar 
Politieke Theorie (UvA), die 
onlangs een nieuwe edi-
tie van zijn biografie Geert 
Wilders. tovenaarsleer-
ling publiceerde bij uitge-
verij Prometheus. Wilders 
is dan wel de beroemdste 
‘zetelrover’ ooit, maar met 
zijn autoritaire leiderschap 
heeft hij een partij gecre-
eerd met de allersterkste 
fractiediscipline in het par-
lement. Fennema en Wa-
ling zullen, samen met het 
publiek, spreken over ze-
telroof, populisme, de toe-
komst van politieke partijen 
en de verpersoonlijking van 
de politiek. Kaarten à 5,- 
euro reserveert u bij Boek-
handel Blokker in Heem-
stede: 023-5282472.

Geerten Waling.

‘In his 
presence’
Heemstede – Op 26 fe-
bruari organiseert Rafael 
Nehemia de dienst ‘In His 
Presence’ in de aula van 
de VMBO Haemstede Bar-
ger. Om 17.30 uur wordt 
er gezamenlijk gegeten. 
Opgave daarvoor via 06-
23775296 of:
www.rafael-nehemia.nl.
Om 18.30 uur begint de 

dienst, ‘Laat ons loflied 
voor U zijn als reukwerk!’ 
Met een groep christenen 
en vrienden God ontmoe-
ten in woord, muziek en dat 
delen met elkaar. Muzika-
le medewerking van Johan 
Bronsveld & vrienden. Be-
langstellenden zijn welkom 
op de Koediefslaan 73 te 
Heemstede.

Lente-knutsel
Heemstede - Zit de lente 
al in de lucht? In ieder geval 
komen er al bolletjes bo-
ven de grond… de kinde-
ren van de Knutselclub van 
WIJ Heemstede maken op 
woensdag 1 maart een len-
tevoorstelling die je voor het 
raam kunt zetten. Je bent 
welkom van 13.30 tot 15.00 
uur in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5,- euro. Kinderen 
graag aanmelden via 023-
5483828.
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Jong en virtuoos is het klassieke 
seizoen van Philharmonie Haarlem
Regio - De jonge genera-
tie brengt nieuwe energie 
in de concerttraditie van de 
Philharmonie met topsolis-
ten als de violisten Stephen 
Waarts en Arabella Steinba-
cher. De beroemde celliste 
Harriet Krijgh stelde speciaal 
voor Haarlem haar serie ‘De 
Keuze van’ samen. De ‘Beet-
hovencyclus’ wordt ingeluid 
door meestercellist Nicolas 
Altstaedt. Een hedendaag-
se Hamlet van Opera2Day en 
het nieuwe barokensemble 
van Maarten Engeltjes, PRJ-
CT Amsterdam, geven een 
spannende twist aan ver-
trouwde successeries. Met 
de perfecte balans tussen 
traditie en vernieuwing, weet 
programmeur Liesbeth den 
Boer steeds meer publiek 
voor klassieke muziek te en-
thousiasmeren. 

In de serie ‘De 48 uur van’ is 
er ruim baan voor de Tsjechi-
sche grootmeesters Dvorák 
en Janáček. Muziek van de-
ze componisten van de Bo-
heemse school wordt uit-
gevoerd door het Natio-
naal Jeugd Orkest, Camera-
ta RCO, Pieter Wispelwey en 
het Nederlands Blazers En-
semble. De laatste maakt in 
haar eigen serie een uitstap-
je naar de Stadsschouwburg 
en brengt samen met de be-
roemde Braziliaanse poppen-
speler Duda Paiva het aan-

grijpende muzikaal drama 
‘Fairy Queen’.
In de successerie ‘Mees-
ters aan het Klavier’ ditmaal 
meesterpianisten als Han-
nes Minnaar en Beatrice Ra-
na. In ‘Strijkers Plus’ vindt u 
onder meer twee gelauwerde 
topstrijkwartetten Mandel-
ring Quartet en Elias String 
Quartet. Onze vaste part-
ner Nederlands Philharmo-
nisch Orkest|Nederlands Ka-
merorkest heeft al een ech-
te fanclub voor haar prach-
tige programma’s in de Gro-
te Zaal. Ook de sprankelen-
de tapasconcerten staan 
weer geboekt en natuurlijk 
de serie Prachtstemmen, dit-
maal met grootse koorwer-

ken: Pergolesi’s Stabat Ma-
ter, het Requim van Fauré en 
Bachs Weihnachtoratorium. 
De dromerige ligconcerten 
in Trance Classique worden 
ingevuld door pianiste Sas-
kia Lankhoorn en de grand 
dame van de harp, Lavinia 
Meijer.
Voor algemeen directeur 
Jaap Lampe is een droom uit-
gekomen met ‘zijn’ serie Jazz 
Club Phil: vijf zaterdagavon-
den met jonge én oude hel-
den in een lekkere jazzserie. 
O.a. Markus Stockhausen, 
Zapp4 en Rembrandts Fre-
richs Trio nemen het publiek 
mee op een grensverleggen-
de ontdekkingsreis in de se-
rie Club Phil. En er is ‘Klas-
siek voor Kids’, want jeugd-
programmeur Marion van 
Hapert heeft ook dit seizoen 
weer de mooiste jeugdpro-
ducties verzameld om kinde-
ren de wereld van de klassie-
ke muziek te laten ontdek-
ken. Het Amsterdam Bach 
Consort, Hexagon Ensem-
ble en het Nederlands Ka-
merorkest brengen muzikale 
sprookjes.

Op dinsdag 7 maart start de 
kaartverkoop voor de series 
en alle losse concerten. Alle 
concertdata, musici en pro-
gramma’s staan in een over-
zichtelijke brochure en zijn 
tevens online te vinden op 
www.theater-haarlem.nl. 

Foto: Bibi Veth.

Steffi Jorna loopt marathon voor 
Vogelhospitaal Haarlem
Regio - Vrijwilligster bij het 
Vogelhospitaal Haarlem Stef-
fi gaat 42 kilometer over het 
strand hardlopen voor het 
Vogelhospitaal. Ze doet mee 
aan de marathon op 19 maart 
van Zandvoort naar Scheve-
ningen. Steffi wil hiermee 
geld ophalen voor het Vo-
gelhospitaal, zodat er nog 
meer vogels geholpen kun-
nen worden.

Steffi Jorna is kunstenares en 
groot dierenliefhebber. Sinds 
3 jaar is ze iedere zaterdag 
vrijwilligster bij het Vogelhos-
pitaal. In het jonge-vogelsei-
zoen voert Steffi jonge vogels 
die uit het nest zijn gevallen 
en ieder uur gevoerd moe-
ten worden. Het is een hele 
klus, met soms wel 60 vogels 
tegelijk. Het werk als vrijwil-
liger bestaat vooral uit hok-
ken schoonmaken, poep op-
ruimen en afwassen. De af-

gelopen drie jaar heeft het 
Vogelhospitaal moeilijke tij-
den gekend, vooral financi-
eel ging het erg slecht. “We 
hebben er met alle vrijwilli-
gers hard voor geknokt om 
het Vogelhospitaal weer op 
de rit te krijgen. En dat heeft 
gewerkt. Het gaat nu weer de 
goede kant op met het Vogel-
hospitaal. Het ziet er naar uit 
dat we de 3800 vogels die we 
per jaar binnen krijgen, niet 
teleur hoeven te stellen. Ook 
ik wil mijn steentje bijdragen. 
En dat doe ik in de vorm van 
het rennen van deze mara-
thon.” Steffi verwacht er vijf 
uur over te doen. “Het lopen 
van de marathon van Zand-
voort naar Scheveningen is 
mijn bijdrage voor het Vogel-
hospitaal. Ik hoop dat jullie 
mij willen helpen door te do-
neren. De gehele opbrengst 
doneer ik aan het Vogelhos-
pitaal.” Doneren kan via:

http://www.whydonate.nl/
steffi-rent-voor-het-vogel-
hospitaal/event/.
Stichting Dierenlot verdub-
belt alle donaties.

Wandelen door de 
natuur van Zandvoort
Regio - Wandelend genieten 
van een bijzondere omgeving 
in en rond Zandvoort? Doe 
dan mee met het wandeleve-
nement de 30 van Zandvoort! 
Le Champion organiseert op 
zaterdag 25 maart voor de 7e 
keer deze mooie wandeling. 
Je wandelt door en rond de 
bekendste badplaats van Ne-
derlandmet dertig afwisse-
lende kilometers en veel his-
torische bezienswaardighe-
den. Ook kun je er voor kie-
zen om een route van acht-
tien kilometer te wandelen. 
Beleef dit geweldige wandel-
evenement mee in het eerste 
weekend van de lente!
Beide afstanden van de 30 
van Zandvoort starten van-
af Circuit Park Zandvoort en 
zijn uitgezet over het Noord-
zeestrand en door het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemer-
land. Onderweg kom je bij-
zondere bezienswaardighe-
den tegen. Op de 30 kilome-
ter is dat bijvoorbeeld Land-
goed Duin en Kruidberg. Hal-

verwege het parcours pas-
seer je dit landgoed wat ont-
staan is door een samenvoe-
ging van twee landgoede-
ren, Landgoed Duin en Berg 
en Landgoed Kruidberg. Na 
ongeveer 18 kilometer wan-
delen kom je langs de Ruïne 
van Brederode. Deze ruïne is 
een overblijfsel van het mid-
deleeuwse kasteel van de he-
ren van Brederode. Na 20 ki-
lometer loop je over het land-
goed Caprera. Dit landgoed 
huisvest naast een veertig 
hectare groot wandelpark 
ook een openluchttheater. 
De route wordt vervolgd naar 
het kopje van Bloemendaal 
met een prachtig uitzichtpunt 
“De Wilhelminaduin”. Tijdens 
de route van 18 kilometer 
kom je het bijzondere Vogel-
meer tegen en loop je langs 
het Wisentengebied Kraans-
vlak. Het Vogelmeer en het 
Wisentengebied zijn gebie-
den op de route waar je veel 
dieren kunt tegenkomen. De 
wandeling eindigt in het cen-
trum van Zandvoort.
 
Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland wordt het meest ge-
varieerde natuurgebied van 
Nederland genoemd. Hier 
kun je heerlijk uitwaaien op 
het strand en de adembe-
nemende bossen beschou-
wen. Tijdens de 30 van Zand-
voort ontdek je dit verras-
sende stuk Nederlandse na-
tuur. Je komt onder ande-
re Schotse Hooglanders, Ko-
ninkpaarden, pony’s en scha-
pen tegen. Het Kennemer-
strand is een mooie duinval-
lei met vele zeldzame plan-
ten. Kijk voor meer informa-
tie en inschrijven voor de-
ze prachtige wandeling op 
www.30vanzandvoort.nl. In-
schrijven kan t/m 13 maart.
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Thema-ochtend ‘Passend 
onderwijs autistische kinderen’
Regio - Het AIC Haarlem or-
ganiseert op vrijdag 3 maart 
een thema-ochtend over 
passend onderwijs voor kin-
deren met autisme. 
Kinderen met autisme kun-
nen problemen hebben op 
het gebied van verbeelding, 
sociale relaties en sociale 
communicatie. Het is een on-
zichtbare handicap die niet 
altijd goed wordt begrepen 
of onderkend.
Henriette Lemmen, ouder-

consulent van het Samen-
werkingsverband passend 
onderwijs Zuid-Kennemer-
land geeft deze ochtend in-
formatie over passend onder-
wijs in het basisonderwijs en 
de rol van ouders. De inloop 
start om 9.30 uur, de ochtend 
duurt tot 12.00 uur. Locatie is 
Oostvest 60, Haarlem.
Toegang is gratis, na aanmel-
den op:
aichaarlem@hotmail.com.
Info: www.autisme.nl.

Regio - Afgelopen zondag 
vond alweer de derde edi-
tie van Gluren bij de Buren 
Haarlem plaats. Er waren 
maar liefst 88 woonkamers 
gevuld met lokale acts die in 
totaal 264 optredens gaven.
Uit alle enthousiaste reac-
ties van bezoekers, artiesten 
en deelnemende woonkame-
reigenaren, van Vondelkwar-
tier en Vogelbuurt, tot Euro-

pawijk en Schalkwijk, heb-
ben we wel kunnen conclu-
deren dat het een overwel-
digend succes was. De offi-
ciele cijfers komen nog, maar 
met een voorzichtige schat-
ting durft de organisatie wel 
te komen. Organisator Ruben 
Heinen: “Naar aanleiding van 
de volle woonkamers en er-
varing uit het verleden, denk 
ik wel dat er ruim 6.000 Haar-

Foto’s: Maarten Eykman

lemmers hebben gegluurd!”
Bezoekers konden genieten 
van podiumacts in Haarlem. 
Van singer-songwriters tot 
koren, van poëzie tot theater 
en van beginnende artiesten 
tot doorgewinterde acts.
Naast het zorgen voor een 
podium voor de lokale cul-
tuur, zorgt Gluren bij de Bu-
ren er ook voor dat wijkbe-
woners elkaar ontmoeten en 
een kopje koffie drinken. Er 
deden weer heel diverse lo-
caties mee, waar een hele-
boel positieve reacties op 
zijn gekomen. Tijdens Glu-
ren bij de Buren hebben de 
woonkamereigenaren en ar-
tiesten een grote rol in de PR 
en organisatie van hun ei-
gen ‘poppodium-voor-één-
dag’. In totaal zijn er bijna 600 
mensen actief tijdens Gluren 
bij de Buren Haarlem. Samen 
met hen probeert de organi-
satie heel Haarlem in bewe-
ging te zetten en de wijken 
een stukje leuker te maken.

Sporten voor visueel gehandicapten 
bij ParkSportMassage Aalsmeer
Regio - Bijna twintig jaar ge-
leden werd Paul Vloothuis 
slechtziend en sinds vijf jaar 
is hij volledig blind. Hij woont 
zelfstandig in Aalsmeer en 
kan zich prima redden sa-
men met zijn blindengelei-
dehond. Omdat Paul merkte 
dat het moeilijk was om aan-
sluiting te krijgen in reguliere 
sportclubs is hij met het ge-
weldige idee gekomen om 
zijn eigen club te beginnen. 
Hij vertelt er enthousiast over 
in zijn knusse woning waar 
hij al een aantal jaren met 
plezier woont. “Het is een fij-
ne buurt en ik heb zeer be-
hulpzame, lieve buren.” be-
gint hij. “Aan de overkant van 
het grasveldje staan twee ga-
rageboxen. Van één daarvan 
ben ik inmiddels de trotse ei-
genaar, nou ja, ik huur hem 
van de woningbouwvereni-
ging en ik ben er superblij 
mee. Door middel van een 
gespannen touw tussen mijn 
woning en de garagebox kan 
ik deze bereiken. Bovendien 
heeft de wethouder een ver-
gunning afgegeven om een 
paadje te creëren, dat tevens 
toegankelijk wordt voor rol-
stoelers. Met hulp van fami-
lie, vrienden en vrijwilligers 
hebben we de box omgeto-
verd tot een fantastische fit-
nessruimte.” 
Verschillende halters lig-

gen op gewicht netjes ge-
sorteerd, er is een roeiappa-
raat aanwezig, twee druk-
bankjes en er staat een pro-
fessionele loopband, die spe-
ciaal voor blinden en slecht-
zienden geschikt is. “Ik heb 
nog een aantal krachttrai-
ningsbenodigdheden be-
steld, maar ben ook nog op 
zoek naar een spinningfiets 
en een hometrainer, dus als 
iemand iets heeft staan, houd 
ik me aanbevolen.” In een af-
sluitbaar gedeelte achter-
in de garage is er ruimte ge-
maakt voor een massageta-
fel. Paul Vloothuis is namelijk 
afgestudeerd sport- en ont-
spanningsmasseur (NGS) en 
wil de combinatie sporten en 
masseren in de praktijk bren-
gen. 

Paul gebruikt de sportruimte 
in de garage nu vooral voor 
zichzelf, maar wil zo graag 
dat gelijkgestemden, dus vi-
sueel gehandicapten, er ook 
gebruik van kunnen maken. 
“Sporten is een geweldige 
katalysator naar energie en 
je goed voelen is zo belang-
rijk voor deze doelgroep. En 
hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Hij is dus op zoek 
naar ernstig slechtziende en/
of blinde gastsporters die af-
finiteit met sport hebben, ge-
motiveerd en positief inge-

steld zijn en, niet onbelang-
rijk, toestemming van hun 
arts hebben om (kracht) 
sport te mogen beoefenen. 
“Ik start tweewekelijks (op 
maandag en woensdag) met 
kleine groepen van maximaal 
vier personen zodat ik een ie-
der voldoende aandacht kan 
geven. En neem gerust je 
blindengeleidehond mee, ik 
maak ruimte voor twee hon-
den in een afgeschermde 
hoek en zorg uiteraard al-
tijd voor een bak vers water. 
Na de les is er voldoende tijd 
om na te praten onder het 
genot van een kop koffie of 
thee.” Aanmelden kan via het 
volgende emailadres: park-
sportmassage@gmail.com 
Kent u iemand die blind is en 
graag wil sporten (kosteloos), 
lees dan dit artikel even voor. 
Voor meer informatie kunt u 
bellen naar ParksSportMas-
sage Aalsmeer, 06-25226227 
(tussen 12.00 en 14.00 uur en 
tussen 19.00 en 20.00 uur).
Miranda Gommans   

Romantische komedie
Heemstede - Woensdagavond 1 maart 
draait in de Luifel bij WIJ Heemstede een 
romantische film. Het verhaal speelt zich 
af rond 1790, wanneer een mooie weduwe 

naar het landgoed van haar schoonfamilie 
afreist, waar ze een eind wil maken aan de 
kleurrijke geruchten over haar amoureuze 
escapades. De film begint om 20.00 uur, en-
tree is 7,- euro.  Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of tel. (023)5483828.

88 woonkamers gevuld met optredens 

Gluren bij de Buren groot succes!

Havengebied krijgt vorm
Heemstede - Terwijl er hard gewerkt wordt aan de fun-
deringen van de huizen in het nieuwe Havengebied, is 
men al druk doende het pand voor dierenspeciaalzaak 
Heems meer vorm te geven.          (Foto: Harry Opheikens)
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Blues en ragtime in
de Oude Kerk

Heemstede – De zes muzikanten van de Dixieband 
Crackerjacks hebben allemaal wel wat Heemstede. De 
een Henk Haverhoek heeft nog muziekopnamen gemaakt 
in de Bovema Studio met the Cats, een ander vond er zijn 
grote liefde, maar allemaal kennen ze restaurant Groe-
nendaal en de Binnenweg van optredens. Je kan hier zo 
gemakkelijk parkeren, wel zo handig met al dat gesjouw 
met muziekspullen. Als de Oude Kerk zondagmiddag 
bijna vol zit, begint bandleader Bert Brandsma met een  
nummer uit de zorggeschiedenis:  ̀ Doctor Jazz ̀ , met Hol-
landse tekst, gezongen door de vrolijke Michel Muller, het 
helpt tegen alle kwalen. Bert geeft een lesje jazzhistorie. 
Met instrumenten uit de fanfare speelde men rond 1900 
in New Orleans op de saxofoon, trompet, trombone en 
klarinet met ritme ondersteuning van slagwerk en  ban-
jo. Blues en ragtime. De swing kwam met Sidney Bechet 
en later met Louis Armstrong. Michel speelde Armstrong 
heel overtuigend `I`m Cofessin`That I love You. Oogjes 
dicht en je hoorde Armstrong! De bas saxofoon kwam te 
voorschijn, een grote sax met een donker geluid waarmee 
Bert `Sweet Georgia Brown `speelde. Rechtstreeks uit de 
kelders van New Orleans. Selena Kuiper zong als Ella Friz-
gerald `Did I Do` en speelde een solo op trompet. Hoe 
vroeger de jazz evolueerde van Marching Band muziek, 
wij zeggen fanfare, naar de jazzmuziek was te horen in 
`Just a closer Walk with Thee`, muziek die ook bij begra-
fenissen paste. Als uitsmijter gebruikte Dixieland Crac-
kerjacks het ` Ice Cream` dat gezongen werd door Selena. 
De hele kerk snoepte mee. Swingende en vrolijke muziek 
door professionele musici, die de muziek uit de jaren `20 
en `30 brachten met enkele bekende hoogtepunten, die 
dan ook veel applaus oogsten. Dixieland, graag tot ziens!
Ton van den Brink 

Glas(s)heldere uitvoering 
van Lavinia Meijer
Heemstede – De wereldbe-
roemde harpiste Lavinia Me-
ijer wist afgelopen zaterdag 
een uitverkochte Oude Kerk 
te imponeren met het zo-
genaamde ‘Glass-effect’, de 
bijzondere composities van 
Philip Glass. Deze veelzijdi-
ge Amerikaanse componist 
werd vorige maand 80 jaar. 
Lavinia heeft het genoegen 
gehad hem een paar keer 
te ontmoeten en samen met 
hem te spelen. Ter ere van 
de tachtigste verjaardag van 
Philip Glass, deelt Lavinia vol-
gende maand met hem het 
podium van Carnegie Hall in 
New York, samen met groot-
heden als Iggy Pop en Laurie 
Anderson. In de Oude Kerk 
bracht ze diverse composities 
van Glass ten gehore. Philip 
Glass componeerde daar-
naast 20 études tussen 1991 
en 2012. Lavinia wist er tien 
voor de harp te bewerken, 
die ze voor Glass persoonlijk 
vertolkte. Geen eenvoudige 
taak: Philip Glass was hier-
van zwaar onder de indruk. 
Ze bracht een deel van deze 
études ten gehore in de Ou-
de Kerk. De warme, doch vol-
le klank van de harp, aange-
vuld met de kunstige virtu-

ositeit van Lavinia waren in 
de onevenaarbare akoestiek 
van de Oude Kerk een heer-
lijke streling voor het oor. De 
harp blijft een bijzonder en 
prachtig instrument in zowel 
zijn eenvoud als complexiteit 
en kwam hier tot volle glo-
rie. Naast het werk van Glass, 
speelde Lavinia werk van he-
dendaagse jonge componis-
ten, waarvan de invloed van 
Philip Glass is terug te vin-
den. Zo speelde ze werk van 
de Duitse componist Nils 
Frahm, de IJslandse com-
ponist Ólafur Arnalds en de 
Amerikaanse componist Bry-
ce Dessner. Lavinia is naast 
een zeer begaafde harpiste, 
tevens een talentvol compo-
niste. Zo bracht ze haar eigen 
compositie ‘Hello stranger’ 
ten gehore, die ze compo-
neerde voor de geboorte van 
haar nichtje. “Met deze com-
positie wil ik weergeven hoe 
een vreemde snel een beken-
de wordt”, verklaarde ze aan 
het publiek, dat boeiend en 
ontspannen zat te luisteren. 
Ze sloot af met een eerbe-
toon aan de vorig jaar over-
leden Leonard Cohen. Hierbij 
droeg ze een gedicht voor uit 
zijn bundel ‘Book of Longing’ 

samen met een muzikale im-
provisatie op de harp van zijn 
compositie ‘Halleluja’. Een 
waardige afsluiter die wer-
kelijk prachtig en aandoenlijk 
werd uitgevoerd. 
Lavinia weet als geen andere 
musicus de harp te beroeren 
en te laten ontroeren. En dan 
voel je je als Heemstedenaar 
best trots dat je zo’n prachti-
ge performance van zo’n ta-
lentvolle musicus in de Oude 
Kerk live mocht mee beleven.
Bart Jonker

Foto: Bart Jonker Productions

Te Loo & Vedettes (Facebook).

Coole covers 
& Nederlandse 

country
Heemstede – Café de 
1e Aanleg krijgt zater-
dag 25 februari de Neder-
popband ‘Te Loo & Vedet-
tes’ op bezoek. Deze jon-
ge band heeft onlangs de 
single ‘Terug bij jou’ ge-
presenteerd. Nederpop in 
een nieuw jasje. Kijk ook 
op de Facebookpagina 
voor een muzikaal voor-
proefje of kom gewoon 
zaterdag naar de Aanleg, 
hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat. Vanaf 21.00 uur 
kun je genieten van vier-
tal jonge gasten die coo-
le covers en Nederlandse 
country spelen. Toegang 
vrij.

Kinderdisco ‘Neon’
Heemstede - Vrijdag 3 
maart draait bij Plexat bij WIJ 
Heemstede een echte kinder-
disco. Ditmaal is het thema 
‘Neon’. Bij binnenkomst wor-
den naam en telefoonnum-
mer van het kind genoteerd, 
zodat ouders hem of haar 
zorgeloos kunnen achterla-

ten. Ouders kunnen eventu-
eel intussen in de foyer van 
de Luifel een kopje koffie 
drinken. De disco is op vrij-
dag van 19.00 tot 21.00 uur 
en kost 3 euro inclusief iets 
lekkers en drinken. 
Opgeven is niet nodig! Kom 
je ook verkleed? Het mag 
wel, hoeft niet! Adres: Heren-
weg 96.

Heemstede - Woensdag 1 
maart start Capoeira, een 
sportieve workout voor de 
jeugd. Het is van 15.00 tot 
16.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel. Capoeira is dé 
Braziliaanse martial art waar 
sportiviteit, gevecht, dans, 
acrobatiek en muziek samen-
komen. Maar het is vooral ook 
een hele lekkere work-out 

om fit en soepel te worden. 
Capoeira wordt gespeeld in 
een kring. Daarbinnen spelen 
steeds twee capoeiristas hun 
spel van aanvallen en verde-
digen. Er zijn 10 lessen van 
docent Paulo Furtado vanaf 
woensdag 1 maart, deze heb-
ben een open inloop waar-
bij je per les betaalt. Kosten 
per les: 2,50. Je bent welkom 
aan de Herenweg 96. Opge-
ven via www.wijheemstede.
nl, (023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Sierlijke workout: 
Capoeira
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ik leef’, stuk met humoris-
tische insteek over leven 
met kanker. 15-16.30u. De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Kaarten 7,50 via 
023-8885367 of info@ 
inloophuiskennemerland.
nl / www.inloophuiskenne-
merland.nl.

Boekpresentatie
Zaterdag 25 februa-
ri ‘Cultureel Erfgoud’, ge-
presenteerd door Jaco Wit-
teloostuyn (Heemstede). 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
Aanv. 16u. Toegang vrij. In-
fo: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl 

Film
Woensdag 1 maart, 20u. 
Romantische film over een 
landgoed in 1790. In de 
Luifel, WIJ Heemstede, He-
renweg 96. Reserveren en 
info: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828. 

Jeugd
Donderdag 23 februari 
Workshop uilenballen plui-
zen, KIMT, 13.30-15u. Tuin-
huis KIMT, Herenweg 16 
Heemstede (in het Groe-
nendaalse Bos tegenover 
de Manpadslaan). Aan-
melden:
Info@kominmijntuin.com 
of: 023-5282651. 

Zondag 26 februari, 13–
14u. Peuterbieb, luisteren, 
spelen en dansen in de Bi-
bliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1. Peuters en hun 
(groot-)ouders. Toegang 
vrij. Info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl

Woensdag 1 maart Knut-
selclub WIJ Heemstede, 
Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. The-
ma: Lente. 13.30u-15u. 
Kosten: 5,- euro. Kinderen 
graag aanmelden via 023-
5483828.

Vrijdag 3 maart Plexat 
Heemstede presenteert 
kinderdisco met the-
ma ‘Neon’. Herenweg 96, 
Heemstede. 19-21u. Ver-
kleed komen mag, hoeft 
niet. 

Muziek
Zaterdag 25 februari Fe-
licia van den End, fluitiste, 
met het Ysaÿe Trio in Mu-
seum de Cruquius, Cruqui-
us. Aanv. 20.15u. Kaarten à 
22,50 via:
www.cruquiusconcerten.nl 
of Schouwburg de Meerse: 
023-5563707. 

Livemuziek van Neder-
popband ‘Te Loo & Vedet-

tes’ in café de 1e Aanleg, 
hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat. Aanv. 21u. Toe-
gang vrij. Covers en Neder-
landse country.

Zondag 26 februari Con-
cert Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede en Teister-
band ikv 20-jr bestaan. Olv 
Miklós Fürst. V.a 14.30u. 
Toegang: 10,-. Pinkster-
kerk, Camplaan 18 Heem-
stede.

Viering 20-jarig bestaan 
Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede & Teisterband, 
Pinksterkerk, Camplaan 18 
te Heemstede, v.a. 14.30u. 
Info:
www.sbo-heemstede.nl.

Vrijdag 24 maart ‘Johan-
nes Passion’ van Bach, 
door Oratoriumkoor Ben-
nebroek, Philharmonie 
Haarlem, 20.15u. Begeleid 
door Het Promenade Or-
kest. Div. solisten.
Kaarten: 30,- euro, via 
koorleden en www. 
oratoriumkoorbennebroek.
nl of via:
www.theater-haarlem.nl.

Lezingen
Vrijdag 3 maart Pauli-
ne Jäger, directeur Hos-
pice Haarlem, te gast in het 
Trefpuntcafé, Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Aan-
vang 20.30u, deuren open 
20.00u.

Politiek
Donderdag 23 februari 
bezoek beoogd Kamer-
lid Nevin Özütok (Groen-
Links) in Heemstede, Ca-
fé De Eerste Aanleg, Raad-
huisstraat 103. Aanv. 20u. 
Toegang vrij.

Politieke lezing
Woensdag 1 maart Ge-
sprek Geerten Waling 
(oud-leerling Hageveld) 
en Meindert Fennema (em. 
hoogleraar Politieke Theo-
rie) op Hagveld Heemste-
de over ‘zetelroof en po-
pulisme’. 20u. Kaarten: 5,- 
euro bij organisator boek-
handel Blokker, Binnen-
weg Heemstede.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m februari Acht Heem-
steedse schildervriendin-
nen exposeren in de biblio-
theek van Hillegom, Sport-
laan 1. Thema: muziek. 
Gratis toegang. Open: ma 

AgendA

13.30-17.30u., di 10-17.30u, 
woe 13.30-20u., do en vr 
13.30-17.30u. en za 10-14u. 
(zo gesloten).

T/m zondag 12 maart 
Schilderkunst van An 
Luthart en beelden van 
Romee Kanis, in De Waag, 
Spaarne 30 Haarlem.
www.kzod.nl

T/m vrijdag 24 maart 
KZOD-leden tonen werk 
in thema ‘Tussen Zwart 
en Wit’ in Kloostergangen, 
Haarlems stadhuis, Gro-
te Markt. 8-17u. geduren-
de werkdagen. Info: www.
kzod.nl en www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel.

T/m 30 maart Acryl- en 
olieverfschilderijen, land-
schappen en dorpsgezich-
ten van Annemiek Loof. 
Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingstijden.    

T/m vrijdag 31 maart 
beeldgedichten van Vera 
Bruggeman, mmv dorps-
dichter Gerard Been-
tjes. Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein. Opening: 
woensdag 1 feb. 16u.

Theater
Zaterdag 11 maart Taboe-
doorbrekend stuk ‘Help, 

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 24 februari WIJ 
Heemstede houdt middag 
voor iedereen die samen 
wat wil doen, spel, mu-
ziek luisteren, inloop work-
shops. Herenweg 96 Heem-
stede. Info: www.wijheem-
stede.nl, 023-5483828.

Kon. HFC kan muur bij TEC niet slechten
Regio - HFC speelde afgelo-
pen zondag een slechte wed-
strijd tegen TEC uit Tiel. Niet 
alleen het weer was somber 
ook de wedstrijd gaf een ui-
terst somber beeld te zien. 
Zowel HFC als TEC hadden 
de punten hard nodig. In de 
drie eerdere ontmoetingen 
tussen de beide clubs trok 
HFC steeds aan het lang-
ste eind. Zo niet ditmaal in 
Tiel, waar de partijen redelijk 
aan elkaar waren gewaagd. 
Toch stapte TEC uiteinde-
lijk met drie kostbare punten 
als overwinnaar van het veld. 
Voor HFC blijft het lastig om 
kansen en mogelijkheden om 
te zetten in doelpunten. Zo 
kopte Tamerus voor HFC de 
bal over het doel en beland-
de een ingooi van hem via de 
binnenkant van de paal weer 
in het veld. Of de bal door ie-
mand was beroerd, bleef, ook 
achteraf, onduidelijk. TEC 
stelde hier ook wat kansjes 
tegenover en moest doelman 
Boks van HFC redding bren-
gen. Het eerste doelpunt voor 
TEC viel na 16 minuten. Een 
door Boks afgeslagen bal 
werd in de rebound benut 
door Wimillio Vink 1-0.
Het TEC bestuur wil niet dat 

ploeg volgend seizoen een 
divisie lager speelt. Eind vo-
rig jaar grepen zij dan ook in. 
Om degradatie af te wenden 
en nu eens punten te sprok-
kelen heeft de club zich in 
januari versterkt. Liefst vier 
nieuwe spelers stonden zon-
dag opgesteld. Zij gaven de 
doorslag voor de overwinning 
van TEC. Met al 50 tegen-
doelpunten heeft TEC de ver-
dediging nu versterkt. Cen-
trumverdediger Migiel Zel-
ler, hij kwam over van Achil-
les’29 (Jupiler League) bleek 
heer en meester achterin. 
HFC probeerde het nog wel 

in de tweede helft, was ster-
ker maar kon het overwicht 
niet in doelpunten omzetten.  
Na het haken van een speler 
van TEC, waarbij de bal heel 
ergens anders was, kon Mi-
chael Timisela met rood ver-
trekken en moest HFC met 
10 man verder. In blessuretijd 
werd een snelle counter van 
TEC beloond met de 2-0 door 
een andere nieuweling Gian-
luca Maria. HFC komt dicht 
bij de gevarenzone. Aan-
staande zaterdag speelt HFC 
tegen koploper Jong AZ. Dat 
zal een hele klus worden. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

WMC G3 - HBC G1: 2 11
HBC is inhalig

Heemsteder - De winter is voorbij (?) en de vrije zater-
dag kon worden benut om de eerder afgelaste wedstrijd 
in te halen. De reis naar Heerhugowaard afgelopen za-
terdag kon zodoende alsnog gemaakt worden. Na de no-
dige instructies van de scheidsrechter begon HBC aan 
de wedstrijd tegen WMC G3. Het record van Arjen kon 
net niet ingehaald worden. Nu duurde het een minuut of 
drie voordat Davy HBC aan de voorsprong hielp. Wel weer 
een lekker begin en de toon was gezet. Arjen kon ook 
niet achterblijven en nam de volgende vier treffers voor 
zijn rekening. Na nog een doelpunt van Davy en een van 
Thomas werd het rustsignaal gegeven.
Coach Jan had in de rust de complete verdediging ge-
wisseld. WMC maakte daar direct gebruik van en scoor-
de het tegendoelpunt. Maar de voorsprong van 0-7 was 
eigenlijk al te groot om nog ingehaald te worden. Rustig 
werd de wedstrijd uitgespeeld. Vermeldenswaard is nog 
dat Gert-Jan ondanks zijn sombere vooruitzichten toch 
ook mee deed in het doelpuntenfestijn en dat de laatste 
van Davy absoluut de mooiste was.
De eerste inhaalwedstrijd zit er op, en de honger is nog 
lang niet gestild...
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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

In deze uitgave:
- Vervanging vijf platanen 
 Sportparklaan
- Omgevingsvergunningen

Vergadering 
gemeenteraad 2 maart

Vervoersoplossing i.v.m. werkzaamheden Herenweg

Arriva introduceert belbus 
en extra halte De Glip lijn 50
Sinds maandag 20 februari rijdt een belbus vanaf 
de haltes Rijnlaan en Kerklaan op de Herenweg 
richting de halte Wipperplein, waar reizigers kunnen 
overstappen op lijn 50 of R-net 340. Daarnaast is 
er in de al bestaande omleidingsroute voor de 
Herenweg (via Glipper Dreef - Heemsteedse Dreef – 
Dreef ) een extra halte opgenomen: De Glip.

Lijn 50 (Haarlem-Leiden) rijdt deze omleidingsroute 
tot eind juli vanwege de herinrichting van de 
Herenweg. De belbus rijdt 7 dagen per week van 
9.00 tot 18.00 uur. Reizigers moeten de belbus 

uiterlijk een uur voor vertrek reserveren via 0900 
1961 (10 cent per minuut). De belbus rijdt in eerste 
instantie t/m 31 maart. Daarna wordt het gebruik 
van de belbus geëvalueerd en besloten of deze blijft 
rijden. 

Meer informatie
Kijk voor alle informatie, inclusief de dienstregeling 
van belbus 550 op www.arriva.nl/zuid-holland. 
Meer informatie over de werkzaamheden op de 
Herenweg vindt u via www.heemstede.nl (Plannen 
en projecten – Herinrichting Herenweg, fase 4)

Vrijdag 3 maart
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 3 maart 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.

Tweede Kamerverkiezing 
op woensdag 15 maart
Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om te 
kunnen stemmen ontvangt u een stempas van de 
gemeente Heemstede, deze moet u meenemen 
naar het stembureau. 

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas 
ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor 
deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument 
maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet 
kunt identificeren, mag u niet stemmen. Meer weten? 
Kijk op www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie.

Positief Opvoeden 
workshop 
‘Leren luisteren’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
een workshop ‘Leren luisteren’. De bijeenkomst 
vindt plaats op woensdag 8 maart van 19.30 tot 
21.30 uur aan de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 
Deze gratis workshop is voor een groep van 
maximaal 12 ouders. 
Meer informatie en/of inschrijven? 
Kijk op www.cjgheemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Lieven de Keylaan 12, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 116949, ontvangen 6 februari 
2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van een 
woonhuis op de begane grond en 2e 
verdieping, vergroten dakkapel zijgeveldakvlak 
en plaatsen toegangspoort, wabonummer 
117891, ontvangen 8 februari 2017

- Herman Heijermanslaan 6, het plaatsen 
van openslaande deuren in de voorgevel, 
wabonummer 117977, ontvangen 8 februari 
2017

- Franz Schubertlaan 4, verhogen nok en plaatsen 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 

wabonummer 118102, ontvangen 9 februari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 78, het kappen van een beuk, 

wabonummer 115950, verzonden 17 februari 
2017

- Van Merlenlaan 4B, het kappen van 6 esdoorns, 
wabonummer 113062, verzonden 17 februari 
2017

- Jan Steenlaan 11, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 108731, verzonden 17 februari 
2017

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Alles over wegwerkzaamheden?

Maaien van gazons
Het college heeft op 3 januari 2017 besloten om 
het bestek ‘Intensief maaien’ (maaien van de gazons) 
quasi in te besteden bij Paswerk voor een periode 
van een jaar.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 2 maart 
2017 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 2 maart 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Notitie Sociaal Programma Statushouders 

Heemstede 2017-2018
- Aanvullend voorstel multifunctionele 

accommodatie Julianaplein 1

Hamerpunten
- Uitvoering motie “Transparante financiering 

burgerinitiatieven”
- Uitvoering motie “Het beste idee voor 

Heemstede”
- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 

in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede

- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2017-
2018

- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond

- Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2017

- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 
raadscommissies

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 

maart 2017
- Wat verder ter tafel komt

Op www.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 raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vervanging vijf platanen 
Sportparklaan
De Sportparklaan is aan beide zijden van de weg 
beplant met platanen. Uit inspectie is gebleken 
dat de vijf platanen niet goed hersteld zijn na de 
stormschade van twee jaar geleden. Het betreffen 
de bomen op de hoek Ringvaartlaan, ingang 
zwembad, ingang Nicolaas Beetsschool en bij 
Sportparklaan 8 en 41-43. Deze bomen worden 
vervangen door nieuwe exemplaren.

Nieuwe regelgeving
Nota activabeleid 2017 gemeente Heemstede
Op 26 januari 2017 heeft de raad de Nota 
activabeleid 2017 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt de Nota activabeleid 
2011 gemeente Heemstede te vervallen.

Intern Controleplan 2017 gemeente 
Heemstede
Op 31 januari 2017 heeft het college het Intern 
Controleplan 2017 gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Intern Controle Plan 
2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl.

Melding in/uitrit
Op 9 februari 2017 heeft het college goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in-en uitrit aan te 
leggen op de Kadijk 40, 2104 AA in Heemstede.

Verwijderde fietswrakken
Op 16 februari 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd.

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer:
- 79: een blauwe herenfiets, merk Gazelle, met 

platte banden
- 93: een zilveren herenfiets, merk Gazelle, met 

platte banden

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 4:
- een grijze herenfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
- een merkloze groene damesfiets, met losse 

ketting
- een paarse damesfiets, merk Batavus, met platte 

banden

Jan van Goyenstraat, ter hoogte van huisnummer 28:
- een zwarte damesfiets, merk Pointer, met platte 

banden

Händellaan, ter hoogte van huisnummer 2a:
- een zilveren herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
- een bronskleurige damesfiets, merk Peugeot, met 

platte banden

De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving, via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62
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Workshop uilenballen pluizen 
in voorjaarsvakantie
Heemstede - Op donder-
dag 23 februari van 13.30 tot 
15.00 uur komt Rogier Veld-
huisen, de boswachter van 
het Groenendaalse Bos, een 
workshop uilenballen plui-
zen verzorgen bij KIMT. Hij 
gaat een en ander uitleggen 
en daarna is het pluizen ge-

blazen! Deze activiteit biedt 
stichting Kom in Mijn Tuin 
aan in het Tuinhuis, Heren-
weg 16 te Heemstede. (Groe-
nendaalse bos, ingang t.o. 
Manpadslaan) Aanmelden:
Info@kominmijntuin.com of: 
023-5282651 en meer info 
op: www.kominmijntuin.com.

Landelijke partij ‘Lokaal in de 
Kamer’ wil ook naar Heemstede
Heemstede - ‘Lokaal in de 
Kamer’ is een nieuwe poli-
tieke partij die in verschil-
lende plaatsen in ons land 
ook actief wil zijn, ook in 
Heemstede, zegt de partij in 
een persbericht. Lijsttrekker 
is Jan Heijman.
De partij doet mee aan de 
komende Tweede Kamer-
verkiezingen. Lokaal in de 
Kamer (lijst 24) is een sa-
menwerkingsverband van 
lokale en provinciale par-
tijen. De doelstelling is om 
de basis van de partij uit te 
breiden en uiteindelijk sa-
men te werken met lokale 
partijen in alle gemeenten 
in Nederland.
Lokaal in de Kamer is van 
mening, dat besluitvorming 
in Den Haag zoveel als mo-
gelijk van onderaf dient 

te komen. Vandaar nu de 
deelname aan de landelij-
ke verkiezingen. Via de di-
verse mediakanalen van de 
partij zoals www.lokaalin-
dekamer.nl en op Facebook 
vinden geïnteresseerden al-
le informatie over de partij.

Lokaal in de Kamer
Heemstede
Via samenwerking met lo-
kale partijen in Heemstede, 
kan Lokaal in de Kamer de 
komende jaren beter inspe-
len op de (politieke) wen-
sen en ideeën van inwoners 
in de gemeente. Het lokale 
geluid zal vervolgens wor-
den vertaald naar de regio-
nale/provinciale afdelingen 
van de partij en - uiteinde-
lijk - ook in Den Haag te-
rechtkomen.

Verrassingstocht naar Den Haag
Heemstede – Met chauffeur 
en reisleider Bas Duizer er op 
uit naar Den Haag.
Dat kan dinsdag 7 maart als 
bij WIJ Heemstede de stads-

rondrit op het programma 
staat. Een ‘Verrassingsdag-
tocht naar Den Haag’. U rijdt 
langs diverse beziens- en 
wetenswaardigheden. En na-

tuurlijk doet u Scheveningen 
ook even aan.
Tussendoor wordt een korte 
stop gemaakt voor een wan-
deling en rond 13.00 uur rijdt 

Lezing: 
Japan, tussen 
‘Yin en Yang’

Heemstede - Ciska en 
Evert Abspoel verzorgen 
donderdag 2 maart bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel een lezing over Japan. 
Reizend met het openbaar 
vervoer zien we een land 
vol tegenstellingen. Eeu-
wenoude tradities en mo-
derne technieken gaan 
hier hand in hand. Zaken-
lieden bidden voor succes 
bij tempels, terwijl monni-
ken met hun smartphones 
staan te bellen. Naast me-
tropolen met moderne ar-
chitectuur komen we eeu-
wenoude dorpjes tegen 
met traditionele huizen 
met prachtige tuinen. Aan 
de hand van een multime-
diashow maakt u kennis 
met dit bijzondere land. 
Meer informatie vindt u 
op:www.lezingen-abspoel.
nl. Om 20.00 uur begint 
de lezing. De entree is 10,- 
euro. Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

de bus naar de lunchlocatie. 
Nadat u op uw gemakje heeft 
genoten van de lunch rijdt 
u via een mooie route weer 
huiswaarts.

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Prijs: 
65,- euro incl lunch en koffie. 

Vertrek vanaf WIJ de Luifel, 
Herenweg 96.

Graag vooraf reserveren en 
betalen uiterlijk 27 februa-
ri. Dit kan bij de receptie van 
WIJ de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Muzikale vertelling Cajanus
Regio - De Finse reus van 
twee en een halve meter Da-
niel Cajanus trok door heel 
Europa voordat hij zijn laat-
ste levensjaren in het Prove-
niershuis in Haarlem door-
bracht. Over deze bizarre en 
tragische figuur gaat Caja-
nus – een gigantische ope-
ra. Hetty Heyting, de libretto-
schrijfster, vertelt op zondag 
5 maart, van 14.00 tot 15.30 
uur, zijn bijzondere en tragi-

sche verhaal. De vertelling 
voor kinderen vanaf 6 jaar 
en hun ouders vindt plaats 
in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum (Gasthuisstraat 32). 
Met muzikale optredens van 
Jeugdkoor Spaarne en zan-
gers uit de opera. Natuurlijk 
is de reus zelf aanwezig. De 
toegang is gratis, maar re-
serveer online je kaartje via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl

Waardevolle zorg aan het einde
Regio - Op vrijdag 3 maart 
verwelkomt het Trefpuntca-
fé Bennebroek Pauline Jä-
ger. Zij is directeur van Stich-
ting Hospice Haarlem en om-
streken. In het laatste sta-
dium van het leven heb-
ben mensen meestal dag en 
nacht intensieve zorg nodig. 
Veel mensen willen het lief-
ste thuis sterven. Vaak is het 
zwaar om deze fase zonder 
hulp of ondersteunding te 

doorlopen. Het hospice kan 
daarbij helpen door het bie-
den van ondersteuning thuis 
of opname in het Bijna Thuis 
Huis.
Onder meer spreekt Jäger 
over de rol van vrijwilligers. 
Wat zijn hun taken? Maar 
ook praktische punten wor-
den besproken, zoals op wel-
ke manier contact gelegd 
kan worden met het Hospice 
en wat de kosten zijn.

Er is ook ruimte voor het stel-
len van vragen.
Locatie: Akonietenplein 1 
Bennebroek, aanvang 20.130 
uur (deur open om 20.00 
uur).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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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