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Wensen worden vervuld in Heemstede
Heemstede - Acteur en pro-
grammamaker Johnny de 
Mol vervult bijzondere wen-
sen van kinderen. Volgende 
week donderdagavond 21.30 
uur bij RTL4, speelt ‘Wens-
boom’ van De Mol zich af 
bij Wij Heemstede/de Lui-
fel. Kleindochter Anne weet 
hoe graag oma Lia een gast-
rol in een TV-programma 
zou willen spelen en ze krijgt 
het voor elkaar. Ze had zich 
opgeven bij Johnny de Mol 

voor zijn programma Wens-
boom en Anne  nodigde oma 
uit voor een filmlunch. Oma 
vond dat prachtig.
Johnny kwam vorige week 
naar De Luifel. Eenmaal in 
de grote zaal, waar familie, 
medewerkers en vrijwilligers 
van WIJ Heemstede al za-
ten, kwam plotseling op het 
grote scherm kleindochter 
Anne ‘binnen’ met de bood-
schap dat Johnny de Mol 
nog een zusje had dat ook 

programma’s maakte en: of 
oma wilde meespelen in ‘de 
familie Kruys’. Met een dikke 
kus werd dit contract geslo-
ten, Lia werd Lia door John-
ny de Mol meegenomen naar 
de set.

Kijk donderdagavond naar 
de verdere avonturen van Lia, 
gepromoot door kleindochter 
Anne. WIJHeemstede maakt 
BLIJHeemstede.
Ton van den Brink

Grote brand bovenste etage flatwoning Händellaan
Heemstede - Een gro-
te brand heeft in de nacht 
van maandag 29 februari op 
dinsdag 1 maart flinke scha-
de veroorzaakt in een flat-
woning aan de Händellaan. 
Rond 2.00 uur werd de brand 
ontdekt. Diverse brandweer-
wagens kwamen ter plaatse 
om de brand op de bovenste 
etage te bestrijden.
 
Meerdere appartementen 
zijn korte tijd ontruimd ge-
weest. Twee personen zijn 
door ambulancepersoneel 
ter plaatse gecontroleerd en 
voor verdere zorg naar het 
ziekenhuis overgebracht.
Uiteindelijk was de situatie 
redelijk snel onder controle.
 Een voorlichter van de Vei-
ligheidsregio Kennemerland 
geeft aan dat de brand ver-
moedelijk is ontstaan door 
kortsluiting in een zonne-
scherm.   

Fotografie: Mizzle Media

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

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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Zondag woedden er ook al 
twee grote branden in de 
nabije regio. Een daarvan 
legde een woning compleet 
in de as. De tweede brand 
vond plaats bij een woon-
complex in Zandvoort. Hierbij 
is mogelijk sprake van brand-
stichting.

Familie van de narcissen is 
dit Lenteklokje, dat bloeit ná 
de sneeuwklokjes in febru-
ari en maart. De uitstaan-
de hangende klokjes van 
de ‘Leucojum Vernum’ zijn 
wit met groene puntjes. Het 
plantje heeft prachtig glim-
mend blad.
De delicate klokjes vinden 
het heerlijk om in de scha-
duw te staan. Het is ook een 
mooi gezicht om ze in bor-
ders te hebben of in een pot: 
alvast een gevoel van lente.
Vochthoudende en voed-
selrijke grond is aan te 
raden. De bolletjes groeps-
gewijs planten in het najaar, 
ze bereiken circa 15 tot wel 
25 cm hoogte.

Winterfoto
Lenteklokje luidt alvast
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de Heemsteder

is verhuisd!!!
Visserstraat 10

14 31 GJ Aalsmeer



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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-
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let op:
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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stemming van de uitgever!
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van 1930

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 6 maart, aanvang 
10:00 uur. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge.

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 6 maart,
Bloemenzondag
Vierde zondag Veertigda-
gentijd
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk. Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Op de Jan van Goyenstraat 
24 vindt u ook, met respect, 
één van de oudgedienden 
van deze winkelstraat. En ook 
nog eens al die tijd is op dit 
adres een slagerij geweest. 
In augustus 1933 zijn de 
varkenshaasjes erg goed-
koop, althans dat beweer-
de de toenmalige slager A. 
v.d. Weerd. Ze kostten toen 
fl  0,60 per pond en voor de 
feestdagen in 1933 een ‘fi j-
ne rolpens’ voor 75 cent per 
pond. Op 13 januari 1933 le-
zen we in de Eerste Heem-
steedsche Courant dat A. v.d. 
Weerd met zijn slagerij ver-
kast van de Binnenweg 84 
naar Jan van Goyenstraat 24. 
Het was daarvoor een woon-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (13)

huis en dus moest er veel 
veranderd worden. Zo werd 
o.a. de houten vloer een gra-
nieten vloer.
Op 30 december 1937 over-
leed Antoon v.d. Weerd. In 
de tussenliggende periode is 
niet helemaal duidelijk wat er 
met het huis/de winkel is ge-
beurd, maar in het adressen-
boek van Heemstede op 1 ja-
nuari 1940 wordt ‘Vleesch-
houwerij P.F. Sliggers’ ver-
meld op de Jan van Goyen-
straat 24. In de jaren 50 was 
de heer Sliggers o.a. secre-
taris van de Jan van Goy-
enstraatvereniging. In 1958 
wordt, volgens een bouwte-
kening, de voorgevel gewij-
zigd. 

In het adressenboek van 
Haarlem van 1 januari 1969 
wordt de slagerij van P.F. 
Sliggers nog vermeld. Sinds 
november 1974 is Keursla-
ger Wim Kuijk aan de Jan 
van Goyenstraat 24 geves-
tigd. Wim Kuijk is de vierde 
generatie uit dit ambachte-
lijke familiebedrijf dat al be-
staat sinds 1886.
In 1974 is er een ontwerp 
voor een aanpassing van de 
voorpui met o.a. geanodi-
seerd aluminium. Eind jaren 
‘80 begin 90 worden de win-
kelpui en luifel geheel gemo-
derniseerd. De entree wordt 
aangepast en er komt licht-
reclame. De toenfoto is een 
fragment uit een straatfoto 
van 1980. De winkelpui blijft 
een bron van aandacht, want 
begin jaren 2000 wordt deze 
nogmaals aangepakt naar de 
huidige vorm, zoals te zien is 
op de nu-foto van Harry Op-
heikens van februari 2016.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 16 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 6 maart, 10.00 uur 
ontmoetingsdienst.
Mevr. Connie Hofstee (van 
Alphacursus).

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 6 maart, om 10.00 
uur, ds. R. Wattel (Hoofd-
dorp).                                                    
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 6 maart, 10:00 uur, 
Ds. M. Van Duijn
5e Lijdenszondag

Zangavond op Biddag.
Woensdag 9 maart 19:30 
uur, Organist: Gert Stad

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 9 maart
Open deur, vanaf 10:30 
uur. Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Lekker dansen op de kinderdisco
Heemstede - Weet jij wat 
neon is? Lekker felle kleur-
tjes die lijken licht te geven… 
Trek alle neonkleding aan die 
je hebt en kom lekker dansen 
op vrijdag 11 maart van 19.00 
tot 21.00 uur naar Plexat bij 

WIJ Heemstede. Adres: He-
renweg 96 te Heemstede. 
Entree: 3,- (incl. limonade en 
1x zakje snoep). De volgende 
kinderdisco met thema Kik-
ker in je Bil is - natuurlijk - 
op 1 april!
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De Knutselmand stopt er mee!
Heemstede - Na 22 jaar sluit 
hobbywinkel ‘De Knutsel-
mand’. Per 1 maart begint de 
Knutselmand, te vinden aan 
het Jan Miense Molenaerlein 
8 met 30% opheffingsuitver-
koop op de gehele collectie. 
Weer een winkel die het door 
de crisis van de laatste jaren 
het niet meer redt. De toe-
name van webwinkels speelt 
daarbij ook een rol voor de 
kleine ondernemer. En de 
mensen besteden minder tijd 
aan naaien en handwerken.
Maar Anneke van den Berg 
gaat ondanks haar leeftijd 
nog niet achter de geraniums 
zitten. Zij en haar man zijn be-
zig om in hun pand een nieu-
we onderneming op te zet-
ten. Zij blijven geloven in de 

Jan van Goyenstraat als een 
van de meest unieke winkel-
straten in de wijde omgeving. 
Een straat, waar persoonlijke 
aandacht hoog in het vaandel 
staat en kwaliteit erg belang-
rijk is. Ook de jaarlijkse eve-
nementen, de kunstmarkt, de 
brocantemarkt en Sint op het 
dak worden altijd hoog ge-
waardeerd.

Kortom een straat, waar het 
goed winkelen is en daar ho-
pen Remco en Anneke van 
den Berg nog lang hun bij-
drage aan te kunnen leveren.
Maar eerst kunt u de ko-
mende maanden nog profite-
ren van de 30% korting in de 
Knutselmand!
Informatie:023 529 5991.

Beate van Arkel.

Netwerken na ontslag
Heemstede – Weer aan de 
slag gaan is de wens van de 
meeste mensen die hun baan 
zijn kwijtgeraakt. Als werk-
zoekende 45-plusser kan 
het extra moeilijk zijn. Stich-
ting ‘Het is Netwerken’ voor 
Haarlem en omgeving spoort 
aan niet af te wachten, maar 
actief op zoek te gaan, mid-
dels het bezoeken van net-
werkbijeenkomsten en work-
shops en door elkaar te hel-
pen. Het doel is om de we-
reld van werkzoekenden en 
werk(gevers) dichter bij el-
kaar te brengen. De deelna-
me is gratis. Tevens mogen 
leden gebruik maken van een 
besloten LinkedIn groep.
Beate van Arkel is voorzitter 
van de Stichting. De Heem-
steedse brengt ruim dertig 
jaar ervaring mee in het com-
municatievak. In 1987 begon 
ze haar eigen communica-
tiebureau. Ze merkte dat de 
menselijke factor een steeds 
grotere rol ging spelen. “Ik 
kreeg vragen waarbij ik 
dacht: wacht even, nu gaan 
we naar oplossingen zoeken 
die niet alleen zakelijk zijn, 
maar persoonsgericht. Weet 
ik daar genoeg van? Na di-
verse intensieve opleidingen 
en cursussen maakte ik voor 
mij de logische stap naar ont-
wikkelingsgerichte coach.”
Beate aarzelde geen moment 
toen haar gevraagd werd om 
plaats te nemen in het be-
stuur van ‘Het is Netwerken’. 
“Ik was samen met een psy-

choloog inmiddels gestart 
met een netwerkgroep werk-
zoekenden, om elkaar te hel-
pen en te ondersteunen, toen 
dit op mijn pad kwam. Het 
sloot perfect aan bij onze be-
zigheden.“ 
Voor wie is ‘Het is
Netwerken’ bedoeld?
“De doelgroep bestaat uit 
mannen en vrouwen met een 
hbo- denkniveau die circa 45 
jaar en ouder zijn. Voor jonge-
re werkzoekenden zijn er vaak 
andere wegen om zich te pro-
fileren. Je zult maar twintig 
jaar in dienst zijn geweest bij 
V&D of de Rabobank en op 
zoek moeten naar een nieu-
we baan. Je hebt geen idee in 
welke wereld je terecht komt, 
met cv’s en LinkedIn en brie-
ven die je moet schrijven. Bo-
vendien ga je door een rouw-
proces, omdat je bent ontsla-
gen. Zo lang verdriet en woe-
de overheersen, kom je hele-
maal niet toe aan een goed 
sollicitatiegesprek. Eens per 
twee weken, op vrijdagoch-
tend, hebben we een bijeen-
komst in de bibliotheek van 
Haarlem of Heemstede. Uit-
stekende locaties waarbij we 
de kosten laag kunnen hou-
den, enkele euro’s voor de 
koffie en 7,50 euro voor work-
shops die gaan over zaken als 
LinkedIn en cv’s maken, maar 
ook over je talenten en je pas-
sies. Op de vrijdagen dat we 
geen bijeenkomst hebben, 
willen we starten met een sol-
licitatiecafé.”

Wat vragen jullie?
“We vragen bereidheid om 
je eigen kwaliteiten in te zet-
ten. Meestal gaat dat vanzelf, 
want ik heb gemerkt dat men 
de bijeenkomsten ervaart als 
een veilige en warme omge-
ving, een warm bad. We zijn 
betrokken met elkaar en dat 
stimuleert om tot actie te ko-
men, maar ook om even pas 
op de plaats te maken. Je 
moet vaak al zoveel ballen in 
de lucht houden. Ik steek er 
graag mijn tijd in en kan er al 
mijn opgedane kennis, kun-
de en ervaring delen. Wel-
licht voelen personen of be-
drijven zich eveneens aan-
gesproken om een steentje 
bij te dragen. Ook zij zijn van 
harte welkom.”
Informatie en inschrijving: 
hetisnetwerken.nu.
Mirjam Goossens

Hij was maar een clown
“Als ik dood ben, zet mijn 
kist dan maar op het bil-
jart”, zei hij altijd.
33 jaar lang kwam de mar-
kante man iedere dag in 
Café Bar het Bremmetje, in 
Heemstede.

Bij de bespreking van de 
uitvaart werd als snel dui-
delijk; hij moet met zijn kist 
op het biljart en al door-
pratend leek het een goed 
idee om ook de ceremo-
nie; plaatje, praatje daar te 
doen.
Tijdens het afscheid stond 
zijn kist op het biljart; foto 
erbij, bloemen, lichtjes en 
een broodje half om, een 
glas water en een Jäger-
meister.
Zijn dochter sprak prach-
tige woorden en vertel-
de een mop die haar va-
der jaar in jaar uit vertel-
de en daar zelf het hardst 
om moest lachen, nu lach-
ten alle aanwezigen om zijn 
mop.
Het lied van Ben Cramer 
klonk voor hem: “Hij was 
maar een clown.”

Er werd geklapt en gela-
chen, gehuild en herdacht, 
ja hij zou eens moeten kun-
nen zien wat er voor hem 
georganiseerd werd, de 
man die dood wilde om-
dat hij zijn vrouw zo enorm 
miste, zittend in de kroeg 
was hij even niet alleen. 
Zijn kinderen en geweldige 
kleinkinderen konden deze 
leegte niet opvullen.

Het laatste rondje, zong 
Hazes, dit was ook nu van 
het huis, er werd geproost 
en hij werd uitgedragen 
door zijn kroegvrienden:
“Neem maar lekker samen 
met je meissie een marti-
ni en een borrel en een si-
gaartje”
Kleine Kees zat voor in de 
rouwwagen, zijn familie en 
vrienden liepen achter de 
wagen aan door de Raad-
huisstraat in Heemstede op 
weg naar zijn laatste plekje.

Samen met de tweeling, 
Roos en Henk met hoed 
van opa op, liep ik hand en 
hand voor de wagen.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
www.inekesmit.nl

06 54661799

De herinnering blijft maar nu is hij dood.

Mooie films 
dichtbij huis
Heemstede - Bijna iedere 
week draait er bij WIJ Heem-
stede een film in de Theater-
zaal. Op woensdag 9 maart 
is dat een Franse muzika-
le dramafilm met Catherine 

Frot, geregisseerd door Xa-
vier Giannoli. In het Parijs 
van 1921 geeft een schatrijke 
Française muzikale feesten 
te voordele van een belang-
rijk doel. De film is in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
om 20.00 uur, entree is 7,- eu-
ro. Reserveren? Bel (023)548 
38 28 kies 1. 

Interne restauratie Nieuwe 
Bavo in Haarlem voltooid
Regio - Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Beatrix der 
Nederlanden is vrijdagmid-
dag 4 maart aanwezig bij een 
bijeenkomst ter gelegenheid 
van de oplevering van het in-
terieur van het gerestaureer-
de middenschip van de Nieu-
we Bavo in Haarlem. De ka-
thedraal ondergaat al sinds 
2005 een omvangrijk restau-
ratieproces. 
Met de vernieuwing van het 
middenschip is het interi-
eur van de Nieuwe Bavo vrij-
wel voltooid. Van het exteri-
eur moeten alleen de twee 
torens aan de westzijde nog 
gerenoveerd worden, waar-
na de kathedraal eind 2017 
gereed zou moeten zijn. Het 
middenschip heeft onder an-
dere zestien nieuwe glas-in-
loodramen gekregen, naar de 
ontwerpen van kunstenaar 
Jan Dibbets. 
In de kathedraal zijn verder 
glas-in-lood ramen te zien 
naar de ontwerpen van on-

dermeer Jos Cuypers (ar-
chitect), Han Bijvoet en An-
ton Derkinderen. Ook mogen  
het keramiek van Jan Toor-
op en Han Bijvoet, koperwerk 
van Jan Brom plus de beeld-
houwwerken van Johan-
nes Maas en Prinses Beatrix’ 
leermeester Mari Andriessen 
hier niet onvermeld blijven. 
Later dit jaar worden, naast 
de eerder genoemde glas-in-
lood ramen van Jan Dibbets, 
ook nieuwe kunstwerken 
van Marc Mulders (doopka-
pel) en Gijs Vrieling (midden-
schip) gerealiseerd.

De kathedraal is als podi-
um actief met de koorschool 
/ muziekinstituut die aan de 
Nieuwe Bavo is verbonden, 
op hoog niveau opereert  en 
met regelmatig buiten de Ka-
thedraal optredens verzor-
gen. (http://koorschoolhaar-
lem.nl). En de Willibrordus-
orgel Stichting die jaarlijks 
orgelconcerten organiseert 

met nationale en internati-
onale participanten. (http://
www.willibrordusorgel.nl).

Komend weekend is de Nieu-
we Bavo voor het eerst weer 
voor het publiek toegankelijk.
Openingstijden: zaterdag 5 
maart 11.00 tot 16.00 en zon-
dag 6 maart 11.30 tot 16.00 
uur met uitleg over het nieu-
we werk van Jan Dibbets. 
Toegang bedraagt 4 euro. 
Vanaf 8 maart is de Nieuwe 
Bavo geopend van dinsdag 
t/m vrijdag.

De Nieuwe Bavo is tussen 
1895 en 1930 gebouwd. Ar-
chitect Joseph Cuypers com-
bineerde in zijn ontwerp di-
verse bouwstijlen, waaronder 
neogotisch, neoromaans, art 
deco en Jugendstil. Het in-
terieur bevat ook Moorse in-
vloeden. De kathedraal be-
hoort met de Sagrada Familia 
in Barcelona, de Sacré-Coeur 
in Parijs, de Westminster Ca-
thedral in Londen en de Basi-
liek van Koekelberg in Brus-
sel tot de top vijf van kerken 
die in de periode van 1850 tot 
1950 werden gebouwd.
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Nieuwe boekenBoekenweekactiviteiten bij Blokker
Heemstede – Bij boekhan-
del Blokker op de Binnen-
weg 138 vinden diverse ac-
tiviteiten plaats in het kader 
van Boekenweek. Die is tus-
sen 12 en 20 maart. Op zater-
dag 12 maart, 14.00 uur, komt 
het duo Chiara Tissen en Ge-
rard van Hagen met een mu-
zikaal programma. De toe-
gang is vrij. Aanvang: 14.00 
uur. Toegang vrij.

‘Als littekens jeuken…’
Jan: “Het verzonnen personage Freek is in dit boek, zon-
der overigens als pechvogel over te willen komen, geba-
seerd op gebeurtenissen die mij overkomen zijn. Vroeg-
tijdig overlijden van vader, seksueel misbruik door popu-
laire oom, verlies van dierbaren (in het boek gezamenlijk 
één personage – zwager Bas) en ernstige ziekte van mijn 
vrouw die helaas niet meer beter kan worden.
 
Net zoals Freek heb ik me lang schuldig gevoeld aan het 
seksueel misbruik, met schaamte als overkoepelende 
emotie. Daarnaast vlamde verwarrende angst regelmatig 
op, want slachtoffers worden later vaak toch zelf dader? 
Om dit soort misstappen te voorkomen heb ik met de ge-
dachten gespeeld mezelf iets aan te doen, echter kon ik 
dat niet maken voor mijn moeder voor wie ik toch al een 
grote puberale plaag was. 

In de loop der tijd ontwikkelde zich een ander soort 
schuldgevoel: door mijn passieve houding kon mijn goed-
lachse oom gewoon doorgaan met het zich vergrijpen 
aan jongens. Naar de politie gaan durfde ik niet, ik zou 
toch niet geloofd worden en wat zou aangifte met mijn 
familie doen? Bovendien zouden mensen mij gaan wan-
trouwen want slachtoffers worden… Nee, de kop in het 
zand steken en het geheim meedragen moest een stuk 
minder zwaar zijn dan openbaring.
 
Enkele weken geleden heb ik mijn moeder verteld wat 
er is gebeurd. Ze reageerde super lief en begripvol. Vre-
selijk vindt ze het, maar dan in de eerste plaats voor mij. 
‘Erg dat je hier zolang alleen mee hebt moeten worste-
len. Hoe en of ik het had gekund weet ik niet, maar ik 
had je dolgraag willen helpen, maar natuurlijk begrijp ik 
jouw emotionele gevangenschap zeer,’ zei ze. Puzzelstuk-
jes vallen nu in elkaar bij haar. Over mijn gedrag vroe-
ger, over mijn houding t.o.v. van mijn oom. Over het feit 
dat hij opvallend meer aandacht voor jongens had dan 
voor meisjes.”

Jan wil vooral slachtoffers 
aansporen meer en eerder 
van zich te laten horen. “Tij-
dens de voorverkoop en ac-
ties op Facebook hebben al 
veel mensen mij persoon-
lijk laten weten in hetzelfde 
pakket te zitten. Levenslang 
schaamte en dus verzwij-
gen, met worstelingen en 
gedragsveranderingen tot 
gevolg. Seksueel misbruik 
moet stoppen, daar wil ik 
een steentje aan bijdragen.”
 
Meer info op:
www.jankouwenhoven.eu

Wekelijks verschijnen er vele boeken, sommigen 
door plaatsgenoten of inwoners uit omliggende 
plaatsen geschreven. Lokale ‘helden’ genoemd. 

Jan Kouwenhoven schreef een aangrijpend verhaal 
met zware thema’s als seksueel misbruik, pesten, 
ziekte en verlies. Jan woont nu in Wijk bij Duurste-
de maar groeide op in de omgeving van Haarlem, 
Bennebroek. 

Tai Chi voor senioren – 
beginners+ en starters
Start vrijdag 18 maart en 
dinsdag 22 maart
Het belangrijkste bij Tai Chi 
is de ontspanning die u er-
vaart tijdens het uitvoeren 
van de bewegingen. De Tai 
Chi-vorm die bij WIJ Heem-
stede door docent Roy van 
den Bergh wordt gegeven is 
de Korte (Yang) vorm van 60 
houdingen voor beginners. 
Het is een serie van bewe-
gingen/houdingen, die vaak 
lijken op die van dieren en 
elementen vanuit de na-
tuur, en die traag (slowmo-
tion), zonder onderbrekin-
gen (flow) en zo relaxed mo-
gelijk worden uitgevoerd. U 
leert stapsgewijs de bewe-
gingen en houdingen met 
individuele aanwijzingen en 
correcties. 
Tai Chi Chuan of Tai Chi is 
een veelzijdig systeem van 

bewegingstechnieken en 
ademhalings- en meditatie-
ve oefeningen. Tijdens het 
oefenen hiervan worden li-
chaam én geest getraind. 
Het zenuwstelsel wordt ge-
intensiveerd. U zult zien dat 
uw lichaamshouding verbe-
tert en bloedsomloop, kal-
mere ademhaling en meer 
flexibiliteit ontstaan. Tegelij-
kertijd groeien uw zelfver-
trouwen, uw innerlijke rust, 
doortastendheid en concen-
tratievermogen.
Bij WIJ Heemstede starten 
twee cursussen: Voor be-
ginners+ zijn er 12 lessen op 
vrijdag vanaf 18 maart van 
12.00 tot 13.00 uur.
Voor starters zijn er ook 12 
lessen op dinsdag vanaf 22 
maart van 11.00 tot 12.00 
uur. De lessen zijn bij WIJ 
Heemstede in De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
Opgeven kan via de website 
www.wijheemstede.nl of te-
lefonisch van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 
uur en op vrijdag tussen 9 

en 12 uur: tel. (023) 548 38 
28 kies 1.
 
Lentebakje met bloemen
knutselen
Bij de Knutselclub op 
woensdagmiddag verzin-
nen knutseljuffen Renate en 
Mariëlle leuke en origine-
le knutsel ideeën, voor jon-
gens en meisjes Op woens-
dag 9 maart maken de kin-
deren een lentebakje met 
bloemen gemaakt van vilt 
en een balletje.
Meedoen? Je bent wel-
kom tussen 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in 
De Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kos-
ten: 5,- euro een kaart voor 
5 keer kost 22,50. Kinderen 
graag aanmelden: 023-548 
38 28 – kies 1. Op woensdag 
16 maart wordt er een grap-
pig uilenbakje gemaakt om 
mooie spulletjes in te be-
waren. Kijk voor het volledi-
ge programma van maart en 
april op:
www.wijheemstede.nl.

Getrakteerd op muziek van 
divers niveau bij KNA
Regio - Vrijdagavond 26 fe-
bruari vond in gebouw de 
Meerklank op de grens van 
Bennebroek en Hillegom een 
miniconcert van gitaarleer-
lingen plaats. Volgens Ber-
tie Duitshof - gitaardocent 
bij muziekvereniging KNA - 
moest de goed gevulde zaal  

het voorspeeluur vooral zien 
als een repetitie met publiek. 
Hiermee stelde hij meteen 
zijn leerlingen gerust. Fouten 
maken is geen schande.
De belangstellenden werden 
echter door beginners en al 
wat verder gevorderden ge-
trakteerd op muziek van di-

vers niveau waarbij de ca-
nons populair bleken. De be-
roemde baslijn van Pachel-
bel werd bijvoorbeeld door de 
hele besnaarde groep verras-
send ingevuld en met Vader 
Jacob mocht het publiek zelfs 
meezingen. Een van de leer-
lingen zong en speelde een 
eigen compositie maar vooral 
heel leuk voor de zaal waren 
de diverse gitaarintro’s waar-
bij men moest raden welke 
bekende pop-song het betrof. 
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Leerlingen bedenken oplossingen 
voor smog en internetcriminaliteit
Heemstede - De leerlin-
gen van Atheneum Colle-
ge Hageveld in Heemstede 
houden wel van een uitda-
ging. Zo gingen zij de afge-
lopen tijd aan de slag met de 
‘3MFonds Science Challen-
ge’. Zij gingen op zoek naar 
twee hedendaagse proble-
men en bespraken mogelijke 
oplossingen.
Het ene probleem is smog in 
grote steden. 
Hiervoor hebben zij twee op-
lossingen bedacht, waar-

bij het grootste deel van de 
smog kan worden voorko-
men en de smog uit de lucht 
gehaald kan worden. Dit 
laatste hebben de leerlin-
gen ook getest. Een en ander 
is te zien in hun video op de 
3MFonds website. 
Het tweede probleem gaat 
over de internetveiligheid. Te-
genwoordig zijn er veel men-
sen die via internet frauderen 
of zich voordoen als iemand 
die zij niet zijn. Hoe voorko-
men we dit? Daar hebben de 

leerlingen van de vierde klas 
van Hageveld ook over nage-
dacht. Zij kwamen met hun 
eigen ‘Ferolog’, die ervoor 
zorgt dat iedereen zich moet 
identificeren voordat hij of zij 
het internet opgaat. 

De kinderen hebben wel uw 
hulp nodig deze challen-
ge te winnen. Hiervoor kunt 
u stemmen op de volgende 
website: 
www.3mfondsscience-chal-
lenge.eu

Gewonde bij 
grote brand 
Vondelkade
Heemstede - Bij een grote, uitslaande brand in een wo-
ning aan de Vondelkade in Heemstede is zondagmorgen 
28 februari één persoon gewond geraakt. De brand werd 
rond half twaalf ontdekt waarop de brandweer werd ge-
alarmeerd. De buren brachten de aanwezige bewoner in 
veiligheid waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht 
voor verdere behandeling.
De brandweer had de grootse moeite om het vuur te 
bestrijden en de brand niet te laten overslaan naar het 
naastgelegen huis. Een boom moest hiervoor worden ge-
snoeid. De woning liep bij de brand veel schade op. De 
gebeurtenis trok veel bekijks.

12 NLDoet projecten Stichting MEERGroen 
2016 op en rond 11 en 12 maart
Heemstede - Het idee ach-
ter ‘NLDoet’ is samen de 
handen uit de mouwen te 
steken.
Dat idee past perfect op de 
doelstellingen van Stich-
ting M.E.E.R.Groen: M.E.E.R 
staat nl voor de Maatschap-
pelijke, Ecologische, Educa-
tieve, Economische en Re-
creatieve meerwaarden die 
met actieve burgerparticipa-
tie bereikt kunnen worden. 
Bij M.E.E.RGroen is het ei-
genlijk elke dag van het jaar. 
NLdoet: met ruim 500 vrijwil-
ligers is ca 175 ha openbaar 
groen en stadslandbouw in 
ecologisch beheer. Er zijn 30 
projecten in Haarlemmer-

meer, Aalsmeer, Heemstede, 
Haarlem, Kaag en Braasem, 
Amsterdam en Amstelveen. 
Hulp is altijd nodig!
Zowel op 11 en 12 maart als 
op willekeurige andere da-
gen in het jaar kunnen ge-
interesseerden meehelpen. 
Het voor groep en of bedrij-
ven op een andere dag in-
schrijven dan 11 of 12 maart 
heeft zelfs onze voorkeur en 
kan op bijna  elke gewenste 
dag met de coördinator afge-
stemd worden. 
Deze projecten vindt u alle-
maal bij elkaar op www.stich-
tingmeergroen.nl of per loca-
tie op www.nldoet.nl/mee-
doen.

Wilt u deelnemen op 11 of 
12 maart (of een andere ge-
wenste dag?). Dit zijn de lo-
caties:
-  Heemstede:  Ecologisch  

beheer Natuur speelplaats 
Meermond ( 6.5 ha).  Elke  
vrijdag om de 14 dagen en  
vrijdag 11 maart van 9-16 
uur.

-  Heemstede: Ecologisch  be-
heer landgoed Groenen-
daal ( 90 ha).  Elke  vrijdag 
om de 14 dagen en  zater-
dag 12 maart van 10-16 uur.

Voor meer informatie zie de 
websites en:
info@stichtingmeergroen.nl 
of 06-48226490.

Verenigingen, scholen of bewoners
Landelijke Opschoondag: meld je aan!
Heemstede - Op zaterdag 19 
maart houden tienduizenden 
‘Supporters van Schoon’ hun 
traditionele buurtschoon-
maak tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Gemeenten, 
bedrijven, scholen, vereni-
gingen, bewoners, en dit jaar 
zelfs: Donald Duck. Iedereen 
die graag in een schone om-
geving woont, werkt of vrije 
tijd doorbrengt, steekt tijdens 
deze 14e editie de handen uit 
de mouwen voor een zwerf-
afvalvrije buurt. 
Uit het groeiend aantal vrij-
willigers - vorig jaar met 
95.000 een kwart meer dan 
het jaar ervoor - valt op te 
maken dat Nederlanders 
steeds meer het nut zien van 
een schone buurt en zich er 
medeverantwoordelijk voor 
voelen. Met elkaar iets doen 
voor de buurt creëert meer 
verbondenheid en verhoogt 
daarmee een positieve en 
veilige sfeer.

Door opruimacties aan te 
melden kunnen anderen 
in de buurt hierbij aanslui-
ten. Iedereen die een actie 
aanmeldt op supportervan-
schoon.nl kan hulp krijgen 
bij het promoten van zijn ac-
tie, door bijvoorbeeld diver-
se (gratis) materialen te be-

stellen zoals posters, hand-
schoenen en vuilniszakken. 
Door de opruimacties op 19 
maart te delen via social me-
dia, bijvoorbeeld via Twitter 
#LOD2016, laten Supporters 
van Schoon aan heel Neder-
land zien waar actief wordt 
opgeschoond.

Zelfs Duckstad doet dit jaar 
met veel toewijding mee aan 
de Landelijke Opschoondag. 
De editie van het weekblad 
staat geheel in het teken van 
zwerfafval. En voor scholen is 
in samenwerking met Donald 
Duck Weekblad een specia-
le prijsvraag uitgeschreven 
voor het “Beste idee voor een 
schoon schoolplein”. Mee-
doen aan deze actie kan 
nog tot en met 6 maart via 
supportervanschoon.nl. Op 
woensdag 16 maart wordt de 
winnaar officieel gehuldigd, 
tijdens de speciale scholen-
opschoondag.

Hans Peters (links) en Hendrik Jan Visser van Lions Club 
Heemstede-Bennebroek overhandigen de cheque aan Anga 
Veldhuizen.

Mooi resultaat
D.E. waardenpuntenactie
Regio - Vorig jaar hield de 
Lions Club Heemstede-Ben-
nebroek een actie voor de 
Voedselbank. Mensen kon-
den hun Douwe Egbertspun-
ten inleveren. De actie was 
een groot succes en heeft 
ruim 1,1 miljoen Douwe Eg-
berts waardepunten opgele-
verd.
Die zijn door Douwe Egberts 
omgezet in 2.190 pakken kof-
fie voor in pakketten van de 
Voedselbank.
Inmiddels is een cheque voor 
dat aantal pakken koffie door 
Lions Club Heemstede-Ben-

nebroek overhandigd aan 
Anga Veldhuizen, bedrijfslei-
der van Voedselbank Haar-
lem e.o. Landelijk zijn met de-
ze actie door Lions Clubs on-
geveer 55 miljoen D.E.-waar-
depunten ingezameld, die 
door Douwe Egberts zijn om-
gezet in 107.500 pakken kof-
fie ten behoeve van de klan-
ten van de Voedselbanken.
In december dit jaar hoopt de 
Lions Club opnieuw een inza-
melingsactie van D.E. waar-
depunten in deze regio te 
houden ten behoeve van de 
Voedselbank.
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Burgemeester Heeremans te gast bij NVVH
Heemstede - Kon. NVVH-
Vrouwennetwerk viert dit jaar 
zijn 100-jarig bestaan. Ter ge-
legenheid hiervan heeft de 
Heemsteedse afdeling dit jaar 
vele feestelijke activiteiten en 
bijeenkomsten. Na een jaar 
voorbereiding is een prachtig 
programma tot stand geko-
men. Het grote 100-jarige ju-
bileumfeest wordt gevierd op 
22 oktober in Hotel van der 
Valk te Haarlem.
Dinsdag 8 maart, op Natio-

nale Vrouwendag, komt bur-
gemeester Marianne Hee-
remans. Zij vertelt over haar 
beroep dat ze in Heemstede 
sinds 2007 uitvoert. De bij-
eenkomst begint om 14.00 
uur. Ook staat een mode-
show in de planning. Deze 
wordt gepresenteerd door 
een reizende modezaak uit 
Oegstgeest die de nieuwe 
voorjaarscollectie komt to-
nen. Dat gebeurt op vrijdag 
11 maart vanaf 14.00 uur. De 

show wordt afgesloten met 
een gezellige verloting.

Als klap op de vuurpijl orga-
niseert NVVH-Vrouwennet-
werk Heemstede een lezing 
op dinsdag 15 maart: Tus-
sen Kunst & Kitsch met W. 
de Winter, kunsthandelaar en 
taxateur. Een bekend gezicht 
van TV. Ook is hij bereid ge-
vonden een tiental voorwer-
pen te taxeren (alleen voor 
leden). De lezingen en mo-
deshow worden gehouden in 
‘De Poort’ (EHBO-gebouw) 
aan de Herenweg 88a te 
Heemstede. Aanvang: 14.00 
uur, zaal open 13.45 uur. Kof-
fie/thee staat klaar. Voor le-
den zijn de activiteiten gra-
tis. Niet-leden betalen 2,50 
entree. Buiten deze lezingen, 
wandeltochten en fietsrit-
ten spelen de leden mahjong 
en wordt ook geschilderd. 
De museumclub bezoekt de 
tentoonstelling ‘Haar’ in het 
Centraal Museum Utrecht. 

Meer inlichtingen over de-
ze actieve 55+ vrouwenver-
eniging verkrijgt u via 023-
5477486 en www.nvvh.nl.

Heemstede - In etalage 
van Glass & Flower Fashion 
(Raadhuisstraat 72) is mo-
menteel prachtig werk te 
zien van Jeanet Hage. Het 
gaat om foto’s die overigens 
ook als wanddecoratie in de 
winkel is te zien. De Heem-
steedse Jeanet maakt sinds 
een paar jaar wanddecora-
ties en kaarten. 
Vormgeving is iets wat Jeanet 
altijd heeft geboeid en haar 
inspiratiebron is de natuur, 
die oneindig veel mogelijk-
heden biedt om te fotogra-
feren. “Boomstronken op het 
strand of de prachtige vor-
men en kleuren van bloemen, 
het zijn net kunstwerken op 
zich”, zegt ze.
Sinds 2009 houdt ze zich be-
zig met digitale kunst. Kunst 
die ontstaat met behulp van 
de computer. Ze gebruikt 
hiervoor uitsluitend haar ei-

gen materiaal tenzij het een 
opdracht betreft. Een nieuw 
ontwerp ontstaat door vor-
men, lijnen en kleuren te be-
werken van een geselecteer-
de foto. De beelden van de 
originele foto, zijn veelal niet 
meer herkenbaar.
“Ik vind het een enorm leuke 
uitdaging, om een vrije cre-
atie te maken, soms in op-
dracht voor iemand als blij-
vende herinnering. Een af-
beelding van een bloem, kan 
uiteindelijk veranderen in een 
gezicht, een vogel of een ab-
stract of figuratief ontwerp...” 
Jeanet verkoopt haar werk 
onder de naam Deco-Foto.

Op diverse exposities, kunst-
markten, in 5 winkels maar 
ook via haar eigen webshop, 
kunt u de schilderijen en 
kaarten kopen. Meer info op: 
www.deco-foto.nl.

Het Rouwcafé presenteert ‘Martine Wolkers’
Heemstede – Op zaterdag 
5 maart vindt in de Foyer van 
De Luifel te Heemstede het 
volgende Rouwcafé plaats. 
Belangstellenden kunnen er 
terecht van 10.00 tot 12.00 
uur. Speciale gast deze mor-
gen is Martine Wolkers. De 
entree is gratis. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmel-
den via info@hetrouwcafe.nl 
of bellen naar Ria van Kleef 
06-52306969. 
Martine Wolkers is al jaren 
actief in de muziekwereld. 
Sinds haar tienerjaren staat 
zij als lead- en backingvoca-
list op de bühne met diverse 
bands, showgroepen en ar-
tiesten. Regelmatig treedt zij 
op met haar akoestische for-
matie Jam Sissies of is solist 
bij diverse ceremonies en/of 

speciale gelegenheden. Kijk 
ook eens op:
www.martinewolkers.nl.
Op www.hetrouwcafe.nl is 
vermeld waar en wanneer 
Het Rouwcafé nog meer lo-
catie houdt.
Het Rouwcafé bestaat uit een 
sfeervol en exclusief voor Het 
Rouwcafé ontworpen mobiel 
decor en vindt op verschil-
lende locaties plaats. Het 

Rouwcafé is een plek waar 
eenieder die met dood en 
rouw in aanraking is geko-
men, van harte welkom is.De 
dood is onlosmakelijk ver-
bonden met het leven en de 
samenleving. Toch blijkt dit 
in de praktijk voor veel men-
sen niet makkelijk bespreek-
baar of is soms zelfs een ta-
boe. De missie van Stich-
ting Het Rouwcafé is dat de 
dood en inherente rouw en 
verlies hun plaats terugkrij-
gen in desamenleving en het 
is de wens van Het Rouwca-
fé dat zij daarbij in een infor-
mele sfeer enige troost mag 
aanreiken. Wat aan de ‘gelijk-
gestemde stamgasten’ wordt 
geboden is: koffie, (h)erken-
ning en een kort cultureel 
programma.

Volgende maand Fancyfair Bosbeek
Heemstede - Woensdag-
middag 20 april organiseert 
woonzorgcentrum & ver-
pleeghuis Bosbeek in Heem-
stede een grote Fancyfair. Op 
de rommelmarkt kunt u uit-
gebreid rondsnuffelen tussen 
boeken, speelgoed, mooie 
sieraden en kakelverse bloe-
men. Ook zijn er religieuze 
artikelen, kaarten, handwerk 
en een breed scala aan huis-
houdelijke spullen. 
Bij de grote loterij zijn vele 
prijzen te winnen, geschon-

ken door leveranciers en mid-
denstanders uit Heemste-
de. Aan de inwendige mens 
is gedacht: haring, poffertjes 
en koffie met taart zijn o.a. 
verkrijgbaar. Traditiegetrouw 
wordt in Bosbeek een der-
de van de (netto)opbrengst 
aan een goed doel geschon-
ken. Dit jaar gaat  een derde 
deel van de opbrengst naar 
de stichting Kizito Babies 
Home oftewel KiBaHome in 
Uganda. Kijk daarvoor ook 
op www.kibahome.nl.

De rest van de opbrengst zal 
een goede invulling krijgen 
ten behoeve van het welzijn 
van de bewoners van Bos-
beek.
Artikelen kunt u inleveren tot 
14 april bij de receptie van 
Bosbeek (Glipperdreef 209 te 
Heemstede). Geen meubels 
of kleding! Prijsjes voor de 
loterij en het rad van fortuin 
zijn ook van harte welkom. 

De Fancyfair is van 13.00 tot 
15.30 uur te bezoeken.
Informatie: 023 – 892 99 00. 
Toegang gratis.

Debby Petter, Bed & Breakfast
Heemstede - Debby Pet-
ter komt naar Theater de Lui-
fel met de voorstelling Bed & 
Breakfast, geschreven door 
Thomas Verbogt
Debby Petter was een aantal 
jaren werkzaam in het onder-
wijs, waarna ze voor televisie 
koos, daarna richtte zij zich 
op het theater.
Haar nieuwe theatersolo 
heet ‘Bed & Breakfast’. Op 12 
maart komt ze er mee naar 
De Luifel.

Zij speelt deze monoloog 
over een vrouw die terugkijkt, 
maar absoluut nog niet klaar 
is met haar leven. Op haar 
achttiende kreeg ze een kind. 
Het was een zogenaamd on-
gelukje en dus een schande. 
Ze moest het kind na de ge-
boorte onmiddellijk afstaan. 
Zo ging dat toen. Nu, veertig 
jaar later, zien we de moeder 
terug. Zij is inmiddels wedu-
we. Na een gelukkig huwelijk, 
waarin ze twee zonen kreeg, 
runt ze in haar eentje een 
kleine Bed & Breakfast aan 
zee. Daar heeft ze tussen de 
gasten door veel tijd om na te 
denken. Vooral over haar eer-
ste kind, dat ze nooit gezocht 
en gezien heeft, maar dat er 
altijd was. En dat ze altijd ge-
mist heeft. Komt daar ver-
andering in? Ja! Hoeveel tijd 
heeft ze nog om dit grote ge-
mis goed te maken? 
De aanvang is 20.15 uur en 
de entree 17,50 euro.
Informatie De Luifel: 023 
5483838. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, 
Herenweg 96.

Etalagekunst in de Raadhuisstraat
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Sympany zamelt in.

Heemstede – Het afgelo-
pen jaar doneerden de inwo-
ners van Heemstede 134.857 
kilogram textiel in de textiel-
containers van Sympany. Een 
mooie bijdrage aan de ruim 
23 miljoen kilogram textiel 
die Sympany in heel Neder-
land over 2015 inzamelde.
Het ingezamelde textiel 
wordt gesorteerd, omgepakt 
en verwerkt in de 3 vestigin-
gen van Sympany in Utrecht, 
Eindhoven en Assen. In 2016 
komen hier nog eens 3 vesti-

gingen bij. Textiel is te onder-
scheiden in ‘opnieuw te dra-
gen’ en ‘niet opnieuw te dra-
gen’ textiel. Textiel dat op-
nieuw te dragen is, wordt ver-
kocht aan textiel- en sorteer-
bedrijven. Textiel dat niet op-
nieuw te dragen is, een groei-
end deel, vindt zijn bestem-
ming in nieuwe toepassin-
gen. In Nederland biedt Sym-
pany werkgelegenheid aan 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. In Angola, 
DR Congo, Ethiopië, India en 

Malawi steunt het bedrijf tex-
tielgerelateerde projecten. In 
2015 zijn daar 20.000 mensen 
gesteund waarbij duurzaam-
heid en zelfredzaamheid een 
belangrijke rol spelen.
Sympany is een van de groot-
ste charitatieve textielinza-
melaars in Nederland. In 135 
gemeenten wordt met een 
kleine 50 medewerkers en 
bijna 2.400 textielcontainers 
ingezameld. Sympany is be-
gin 2015 ontstaan uit een fu-
sie tussen KICI en Humana.

Ergens tussen het romantische van 
Chopin en het duistere van Satie
Heemstede - Michiel Borst-
lap studeerde in 1992 Cum 
Laude af aan het Conservato-
rium in Hilversum en won hij 
de eerste prijs als beste solist 
bij de Europe Jazz Contest 
in Brussel.  Hij heeft inmid-
dels een internationale repu-
tatie opgebouwd als een vir-
tuoze pianist die jazz mengt 
met klassieke en eigentijd-
se invloeden. Hij is concert-
pianist, componist, producer 
en schrijver. Borstlap werk-
te samen met vele musici in 
binnen- en buitenland. Op 
vrijdag 11 maart brengt hij 
Heemstede in vervoering, in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. De aanvang daar 
is 20.15 uur.
Geen pianist heeft zo’n gro-
te impact gehad op de he-
dendaagse Nederlandse jazz 
als Michiel Borstlap. Michiel 
won o.m. als eerste niet-
Amerikaan de prestigieuze 
Thelonious Monk Award en 

zag composities van hem op-
genomen door jazzcoryfee-
en Herbie Hancock en Way-
ne Shorter. Naast jazz heeft 
hij onder meer een Arabi-
sche Opera gecomponeerd 
en filmmuziek, waarvoor hij 
een Gouden Kalf heeft ont-
vangen.

In de afgelopen jaren heeft 
Michiel zich vooral in een 
klassieke richting ontwik-
keld. De albumtrilogie Blue, 
Reflective en Frames laat een 
steeds meer ingetogen pia-
nist horen. Borstlap valt op 
door zijn fabuleuze speltech-
niek, zijn melodieuze, door-
leefde en mysterieuze com-
posities, en niet te vergeten: 
de hartverwarmende wijze 
waarop hij deze speelt. Een 
concert van Michiel moet 
vooral met de ogen dicht in 
stilte worden beleefd. Er-
gens tussen het romantische 
van Chopin en het duistere 

van Satie, heeft de ‘exclusive 
Steinway artist’ Borstlap een 
nieuwe richting in de klas-
sieke pianoliteratuur gecre-
eerd die hem al naar de grote 
zaal van het Concertgebouw 
bracht.

De entree is 19,50 euro. Kaar-
ten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

Vriendjesdag Scoutinggroep 
St. Paschalis Baylon

Heemstede - Op zaterdagmiddag 5 maart organiseert 
scoutinggroep St. Paschalis Baylon een vriendjesdag. Alle 
welpen mogen hun vriendjes of vriendinnetjes een mid-
dag meenemen naar scouting.
Deze middag kunnen de kinderen door middel van een 
leuk programma kennismaken met scouting. Ook zijn alle 
andere geïnteresseerde kinderen in de leeftijd van 7 t/m 
11 jaar van harte welkom om een middag mee te doen 
bij scouting!
Benieuwd? Kom dan op 5 maart van 13.30 tot 16.00 uur 
meedoen. Aanmelden is niet nodig. Het clubgebouw staat 
in het Groenendaalse bos, ingang Mariënheuvel. Kijk ook 
op: www.paschalisbaylon.nl.

Zwem- en pannenkoekenrecords voor HPC
Heemstede - Zondag 21 fe-
bruari vond in zwembad De 
Planeet in Haarlem de der-

de Swimkick van dit sei-
zoen plaats. Het Swimkick 
circuit is door de KNZB op-

gezet om jonge, beginnen-
de zwemmers vertrouwd te 
maken met de sfeer rondom 
een echte wedstrijd. Zwem-
vereniging HPC Heemste-
de verscheen aan de start 
met een kleine afvaardi-
ging van enthousiaste en fa-
natieke zwemmers. Tijdens 
de trainingen was er de af-
gelopen weken hard geoe-
fend op techniek, keerpun-
ten en starts en dat wierp zijn 
vruchten af. Alle HPC-zwem-
mers verbeterden hun per-
soonlijke records of zetten 
scherpe nieuwe tijden neer 
en de keerpunten en starts 
verliepen nagenoeg vlekke-
loos.
De meeste kinderen vonden 
het best spannend om aan 
een ‘echte’ wedstrijd mee te 
doen, maar iedereen kwam 
na zijn race met een big smile 

het water uit. Jochem Schot-
man werd op de 50 meter vrije 
slag knap eerste en haalde 5 
seconden van zijn beste tijd 
af. Ben en Jake Foreman ver-
beterden ook hun tijd op de 
50 meter rugslag met vier se-
conden. Bij de minioren ver-
overde Marnix Rietveld zo-
wel op de 25 meter vrije slag 
als op de 25 meter rugslag de 
eerste plaats in twee mooie 
persoonlijke records. Lot-
te de Muij en en Anna-Fleur 
Bouwman moesten voor de 
eerste keer 50 meter vrije 
slag en 50 meter rugcrawl 
zwemmen. Beiden zwommen 
de races keurig uit en eindig-
den heel netjes in het midden 
van het sterke veld wedstrijd-

zwemmers. Feline Dam werd, 
dankzij een prachtige tech-
niek, knap tweede op de 50 
meter vrije slag in 44.54. Dat 
belooft wat voor de toekomst!

Na afloop werd er met het 
hele Swimkick team pannen-
koeken gegeten bij coach 
Luisa Garcia Montoya thuis. 
Ook daar waren er persoon-
lijke records. De stapels pan-
nenkoeken waren binnen 
de kortste keren soldaat ge-
maakt door de hongerige jon-
ge sporters en  Ben en Mar-
nix wisten maar liefst respec-
tievelijk 10 en 11 pannenkoe-
ken op te eten! Zo werd een 
sportieve en leerzame zwem-
middag in stijl afgesloten.

Succesvol eerste jaar voor Sympany in Heemstede
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Parkinson Café Haarlem en omstreken
Regio - Maarten van der Tas, werkzaam op 
de afdeling Sociale Zaken van de Gemeen-
te Haarlem, houdt in het Parkinson Café op 
woensdagmiddag 2 maart een presentatie 
over vervoer met de BIOS-bus en naar Dag-
opvang. Daarna zal een vrijwilligster van het 
Parkinson Café ook nog iets over vervoer 
vertellen.

Aanvang 14.00 uur, toegang 2,- euro, met 
koffie/thee.
De locatie voor deze bijeenkomst is door 
een renovatie in het Wijkcentrum De Ring-
vaart eenmalig verplaatst naar de Boer-
haave Kliniek, Louis Pasteurstraat 9, 2035 
RJ Haarlem.
Info: 023-5278170 / 5270927.

Rachmaninoff 
en Bieber op 
Coornhert 
Lyceum
Regio - Op woensdag 9, 
donderdag 10 en vrijdag 11 
maart vinden op het Coorn-
hert Lyceum in Haarlem de 
jaarlijkse muziekavonden 
plaats. 
Allerlei ensembles, instru-
mentaal en vocaal, treden 
met veel enthousiasme voor 
het voetlicht met een zeer 
gevarieerd repertoire.
Het schoolorkest opent de 
avonden met de Suite ‘Pirates 
Of The Caribbean’ en speelt 
daarna de ‘Fool’s Overture’. 
Het Kamerkoor gaat op de 
Queen toer en zingt het ge-
voelige ‘Love Of My Life’. Het 

Salonorkest waagt zich aan 
de filmmuziek van ‘Soldaat 
van Oranje’. De Big Band be-
sluit de avond swingend met 
‘Save The Last Dance For Me’ 
(The Drifters.
Er komen nog veel meer mu-
zieksoorten voorbij; van Amy 
Winehouse tot Justin Bie-
ber en van Jean Michel Jar-

re tot Guns ‘n Roses. Klassiek 
is er ook: Donizetti, Rachma-
ninoff, Chopin, Beethoven, 
Halvorsen en Mozart. Wilt u 
een van de avonden bijwo-
nen? Kaarten kosten 2,50 eu-
ro, verkrijgbaar bij de admini-
stratie van het Coornhert Ly-
ceum via 023-5121616 of via: 
info@coornhert.nl.

Symphony31, DJ meets Orchestra
Regio - Symphony31 gaf za-
terdag 27 februari een voor-
proefje in de Philharmonie in 
Haarlem op het optreden dat 
2 april in Rotterdam plaats-
vindt.
Tijdens een avondvullend 
programma kwamen herken-
bare dance en popnummers 
voorbij gearrangeerd door DJ 
Ronald Molendijk met een 
volledig symfonisch orkest 
in een unieke liveshow. De 

hits werden vertolkt door Es-
mee Denters en Charly Lus-
ke, daarbij werd de beat van 
de DJ gevoegd en afgemaakt 
met de warme sound van or-
kest The New Symphonics 
o.l.v. dirigent Maurice Lut-
tikhuis. Muziekstijlen wer-
den live gemixt met DJ en or-
kest. Dit event was een fan-
tastische warming up voor 
zaterdag 2 april in Rotterdam 
Ahoy.

Snel in de natuur dankzij 
provinciale subsidie
Regio - Betere en snellere 
toegang tot natuur is het doel 
van de subsidie voor recrea-
tieve verbindingen. De pro-
vincie wil barrières weghalen 
langs bijvoorbeeld een druk-
ke verkeersweg, waardoor 
inwoners vanuit hun woning 
sneller en comfortabeler in 
recreatie- en natuurgebie-
den kunnen komen. Hiervoor 
is een subsidie beschikbaar 
voor 2016 van 789.414,- euro.
Zo kunnen er goede en nieu-
we recreatieve fiets- en wan-
delverbindingen bij komen. 
Een voorbeeld van een item 
is de Tacitus-fietstunnel 
(voormalige CRM-tunnel) in 
Velsen.
 De subsidie Recreatieve ver-
bindingen maakt onderdeel 
uit van de Uitvoeringsrege-
ling Groen. De Uitvoeringsre-

geling Groen is bedoeld voor 
initiatieven waar de provin-
cie niet rechtstreeks bij be-
trokken is, maar die wel een 
bijdrage leveren aan de re-
alisatie van de provincia-
le doelen op gebied van na-
tuur en recreatie. Gedepu-
teerde Staten hebben beslo-
ten voor 2016 ruim 1,6 mil-
joen euro voor dergelijke ini-
tiatieven beschikbaar te stel-
len. Naast recreatieve verbin-
dingen wordt geld beschik-
baar gesteld voor toeristische 
overstappunten (TOP’s) en 
Weidevogelbiotopen 150.000.
 Meer informatie over de Uit-
voeringsregeling Groen en 
het aanvragen van subsidie 
is te vinden op de provinciale 
website bij het subsidieloket 
onder het kopje ‘Groen 2013’ 
bij ‘Natuur en Milieu’.

‘WhatsApp Bach’ met Divertimento
Regio - Op 12 maart zal het 
Divertimento Jeugdstrijkor-
kest meewerken aan het fes-
tival ‘Locomotive’ in de To-
neelschuur te Haarlem. Een 
festival waarin theater en 
muziek samenkomen. 
Op het programma staat het 
hilarische stuk ‘WhatsApp 
Bach’, waarbij de Diverti-
mentoleden naast musice-
ren ook moeten acteren. De 
hoofdrolspeelster is de be-
kende Haarlemse Nina Tar-
gan Mouravi die de rol van 

de beroemde Russische pia-
nist Sirpinsky op zich zal ne-
men. Bijzonder is ook dat Di-
vertimento voor het eerst een 
concert o.l.v. een dirigent 
gaat spelen, deze rol wordt 
vertolkt door Sander van De-
venter. Het concert start om 
19.45 uur.
Kaarten zijn nog beschikbaar 
en verkrijgbaar voor 5 euro 
via de (website) van de To-
neelschuur.
Informatie over Divertimento:
www.stichtingdivertimento.nl

Van het naar de Haarlemmermeer
Regio - Op vrijdag 11 maart 
verzorgt Sino van Dijk een le-
zing in het Trefpuntcafé Ben-
nebroek (Akonietenplein) 
over de Haarlemmermeer. De 
heer Van Dijk is werkzaam 
geweest als docent aardrijks-
kunde en is nu rondleider bij 
Museum de Cruquius.
Centraal staat de ontstaans-
wijze van de Haarlemmer-
meer. De moeizame weg van 
drooglegging en de rol van 
de stoomgemalen zullen wor-

den belicht. Er bleken diverse 
problemen te zijn, waar men 
in het begin mee te kampen 
kreeg. Ook wordt wat verteld 
over de dorpen langs de ring-
vaart, zoals Bennebroek.
En na het droogmaken, komt 
het droog houden. Welke 
problemen zijn er nu? 

De deuren openen om 20.00 
uur en de toegang is gratis; 
voor consumpties wordt een 
bijdrage gevraagd.

Inspiratie opdoen tijdens 
demonstratie bloemschikken
Regio - Birgit Davids komt 
bij Groei & Bloei Zuid- 
Kennemerland bloemschik-
ken. Bij de landelijke Groei& 
Bloei-vereniging is ze verant-
woordelijk voor de organisa-
tie van het Nederlands Kam-
pioenschap Bloemschikken. 

Op dinsdag 8 maart verzorgt 
ze een gratis toegankelijke 
demonstratie in De Blinkert, 
zaal ‘De Duinpan’, aan het 

Rockaertshof 66 te Haarlem.
Birgit maakt bloemstukken 
gemaakt die passen bij het 
voorjaar, soms met een knip-
oog naar Pasen. Tijdens het 
maken van de bloemstukken 
vertelt ze hoe het wordt ge-
maakt, welke materialen ze 
gebruikt en gaat in op an-
dere achtergronden van het 
bloemstuk. Ze maakt diverse 
soorten bloemstukken: van 
modern tot klassiek en van 

natuurlijk tot heel decoratief.  
Ze werkt met materialen die 
passen bij het seizoen maar 
ze vindt het leuk om daarbij 
met andere materialen te ex-
perimenteren. Als u inspira-
tie op wilt doen om zelf een 
leuk bloemstuk te maken, of 
gewoon een leuke avond wilt 
beleven, kom dan kijken!

Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.

Alzheimer Café:
Team van de toekomst

Regio - Mensen met dementie vragen zorg en onder-
steuning. Hoe kunnen de verschillende partijen hierin sa-
menwerken? In Alzheimer Café Haarlem, op maandag 7 
maart, vertelt een lid van de ontmoetingsgroep ‘De Hout-
stroom’  over een in gang gezet proces naar het Team van 
de toekomst. Daarin zijn formele en informele zorg met 
elkaar verbonden. Die verbinding wordt gerealiseerd via 
drie groeperingen:  zorgprofessionals, mantelzorgers/vrij-
willigers en cliënten. Locatie: Trefpunt ’t Trionk, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60, hoek Westergracht, Haarlem. Aan-
vang is 19.30 uur en de toegang gratis.
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Een brief van de postbode
Oranje boven

Ik zit niet bepaald strak in het pak bij de 
post. Al mijn jassen, van TPG tot en met 
Postnl, waren, en zijn, me te groot. Ooit een 
veilige marge genomen en nooit aangepast. 
Niet erg, heb je extra lange mouwen voor op 
de fi ets. Het staat alleen een beetje knullig. 
 Bij de overgang naar TNT hebben we al
onze TPG-spullen netjes ingeleverd voor het 
goede doel. Want het waren goeie spullen. 
Dat zijn onze Postnl spullen nog steeds. Wij 
zijn namelijk een degelijk bedrijf en wij wor-
den geacht er degelijk bij te lopen. Dus ook 
geen armoedige broeken, en geen korte 
rokjes. Daar peins ik ook niet over, over kor-
te rokjes. Passen helemaal niet bij het shirt. 
– Grapje, met uw welnemen. 
Natuurlijk zijn er meer beroepsgroepen 
met hun eigen kleding, maar toen ik pas in 
mijn postpak rondliep, moest ik voorname-
lijk denken aan de kinderen die ik kende in
Engeland tijdens een studiejaar in een ver 
verleden, in hun schooluniformen, of hun 
scouting-pakjes. En aan de feestelijke ge-
beurtenissen hier waar ik zelf een vorm van 
uni-kleding bij droeg: met z’n allen in het 
zwart-wit voor een kooruitvoering, met z’n 
allen in het oranje voor koninginnedag. 
Bij ons oranje-boven postpak heb ik ook wel 

een ‘met 
z’n allen’ 
gevoel, als-
of we een 
soort broe-
der/zuster-
g e n o o t -
schap zijn, 
zij het een 
niet erg ge-
heime variant. Als ik andere postbodes te-
genkom, groet ik die, of ik ze nu ken of niet. 
En als we met een stel tegelijk vanaf het
depot uitzwermen, heb ik altijd iets van 
‘Heemstede, de postbodes over u’ –  één-
dracht (!) maakt macht. Gelukkig zijn we 
ongevaarlijk. Zelfs Saul, al is Saul heel breed 
en stoer. En ikzelf ben de ongevaarlijkste van 
allemaal, want ik ben knullig.
 Maar dat is allemaal bijzaak natuurlijk, wat 
wij van onze pakken vinden. U moet ons 
herkennen als postbodes, daar gaat het om. 
Dan weet u aan wie u de weg moet vragen. 
En of desbetreffende er knullig uitziet, dat 
boeit u niet. 
Dat hoop ik maar, tenminste.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

heime variant. Als ik andere postbodes te-

Verhaallezing ‘Recepten 
om in de puree te raken’
Regio - Op zondag 6 maart 
vindt de verhaallezing van 
Carmen de Haan plaats met 
als titel ‘Recepten om in de 
puree te raken’.

Je eigen klungeligheid om 
telkens weer in de puree te 
raken is een bron van inspi-
ratie om de verloren macht 
over je leven opnieuw toe te 
eigenen. Of het nu gaat om 
angsten, stress, emotionele 
pijn, lood in de schoenen, fa-
milieconfl ict of relatieperike-
len. Je bent altijd zelf de bes-
te therapeut en hulpverlener 
omdat er geen betere erva-
ringsdeskundige is dan jij. Jij 
kent zelf het recept hoe je je-
zelf het leven zuur en moei-
lijk kunt maken of hoe je re-
gelmatig de boel weet te ver-
zieken. 

Meer over weten?
Kom dan naar de lezing van 
14.00 tot 16.00 uur in het St. 
Raphaëlkerkje aan de Popel-
laan 1 te Bloemendaal. Bij-
drage: 8,- euro.  Informatie 
ook op:
www.carmendehaan.nl.

De dood
De sociale gewoonten in Syrië zijn  waarschijnlijk anders 
dan in Nederland.
De dood bijvoorbeeld. Iedereen denkt zelf wel een keer na 
over het lot van zijn lichaam na de dood.
Ik zeg dat omdat veel Syriërs in Nederland praten over het 
lot van een lichaam na de dood. Zij hoorden dat de begra-
fenis hier fl ink wat kost.
En zij hoorden dat men – als de verschuldigde kosten niet 
kunnen worden opgebracht - het lichaam van een over-
ledene dan cremeert. En de as bijvoorbeeld in zee wordt 
geworpen. 

In Syrië moet het lichaam worden begraven. Branden na de 
dood wordt daar gezien als een misdrijf of immoreel.

Begrafeniskosten in Syrië zijn veel minder hoog dan de 
kosten in Nederland. Begraven kost daar niet meer dan 200 
euro.
Je moet de doden binnen 24 tot 48 uur maximum begra-
ven.
In Syrië wordt het lichaam van de overledene vaak in een 
lijkwade gewikkeld, dus zonder het dragen van kleding. 
Je zou kunnen zeggen dat in Syrië mensen op een meer 
intieme manier omgaan met de dood en met betrokkenen 
van de overledene. Het wordt 
misschien als overdreven ge-
zien.
De ‘show’ van verdriet is een 
uiting van rouw die meestal 
drie dagen, een dag na de be-
grafenis, duurt.

Ik wens iedereen natuurlijk veel 
gezondheid en welzijn toe.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Regio - Een fantastische 
middag hadden de spelers 
van HFC de afgelopen zon-
dag. De, op papier, zware te-
genstander TEC uit Tiel werd 
zonder veel problemen aan 
de kant gezet. Bij vlagen eta-
leerde HFC prima combina-
ties. Dit gekoppeld aan een 
grote dosis werklust was het 
opnieuw de basis voor suc-
ces. HFC verkeert op een 
grote roze wolk. Al elf wed-
strijden lang is de ploeg van 
coach Pieter Mulders onge-
slagen. Intussen werd ook 
nog de tweede periodeti-
tel binnen gehaald. Dit geeft 
recht om ook volgend sei-
zoen in de KNVB beker te 
mogen uitkomen. Afgelopen 
zondag was een inhaal dag in 
het amateurvoetbal. HFC had 
de wedstrijd tegen TEC nog 

tegoed. Om en nabij de 700 
toeschouwers waren naar 
de Spanjaardslaan getrok-
ken om de beste amateurs 
uit de regio aan het werk te 
zien. Zij werden niet teleur-
gesteld. HFC legde een pri-
ma partij voetbal op de mat. 
TEC was naar Haarlem geko-
men om er met drie punten 
weer te vertrekken. Dit on-
danks dat de ploeg vijf ba-
sisspelers moest missen we-
gens blessures en schorsin-
gen. De selectie bleek ech-
ter onvoldoende breed om dit 
gemis adequaat op te van-
gen. HFC trad in de sterkste 
opstelling in het strijdperk 
waarbij Hidde Prijs, na zeven 
weken blessureleed, een pri-
ma wedstrijd afwerkte. Na 20 
minuten spelen stond HFC 
al op een comfortabele 2-0 

Carmen de Haan.

voorsprong. Doordat de op-
ponent van linksback Vincent 
Volkert niet wilde meeverde-
digen, kon Volkert naar har-
tenlust opkomen. Dit had al 
snel succes. Hij leverde een 
voorzet af die Wouter Haar-
mans kon intikken. Even la-
ter was het na weer een ac-
tie van Volkert, Nigel Castien 
die voor de 2-0 zorgde. Een 
korte periode stond HFC wat 
te klungelen. Doelman Boks 
verwerkte tot twee maal toe 
een inzet die steeds voor de 
voeten van een TEC aanval-
ler kwam. Na de tweede keer 
was het raak en bracht Da-
oud Bousbiba TEC terug in 
de wedstrijd 2-1. TEC ging 
opjacht naar de gelijkmaker, 
waardoor er her en der op 
het veld ruimte ontstond voor 
snelle tegenaanvallen van 
HFC. Verdam en Van den Ban 
waren dicht bij een doelpunt 
tocht moest er gewacht wor-
den tot de 51e minuut. Nu 
was het Volkert zelf die een 
voorzet van Haarmans achter 
TEC doelman Sman knalde. 
Tec bracht een 44 jarige wis-
selspeler in het veld. Dat is 
tekenend voor de smalle se-
lectie waarover TEC beschikt. 
HFC kwam nooit in gevaar 
het bleef frivool voetballen. 

Door dit resultaat en het ver-
lies van De Treffers staat HFC 
weer aan kop van de rang-
lijst. Zondag speelt HFC uit 
tegen Sneek. 
Eric van Westerloo

Foto: Robert van Koolbergen

HFC opnieuw lijstaanvoerder
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Classic meets jazz in Zandvoort
Regio - Op zondag 13 maart, 
in Theater de Krocht, is er 
weer een optreden in de serie 
‘Jazz in Zandvoort’. Ditmaal 
speelt pianist Jaap Stork voor 
u. De aanvang is 14.30 uur en 
de toegang bedraagt 15,- eu-
ro. Zondag staat in het teken 
van ‘classic meets jazz’.
Naast Jaap Stork kunt u luis-
teren naar Eric Timmermans 
op contrabas en Kim Weem-
hoff op slagwerk.

Eric en Jaap kennen el-
kaar als geboren Haarlem-
mers en verstokte HFC- ers 
al jaren en waarderen elkaar 
zeer maar hebben zelden sa-
men gespeeld, hun achter-
grond ligt daarvoor te ver uit 
elkaar. Jaap studeerde pia-
no en orgel aan het Swee-
linck Conservatorium bij Wil-
lem Brons, Evaristos Glassner 
en Bernard Bartelink. Op bei-
de instrumenten heeft Jaap 
een omvangrijke concertante 
praktijk als solist opgebouwd. 
Ook werkte Jaap samen met 
cabaretiers Diederik van 
Vleuten en Erik van Muis-

winkel. Jaap Stork maak-
te orgelopnamen in Zwitser-
land en Frankrijk. Tevens re-
aliseerde hij een live-cd met 
jazzpianist Rob van Bavel en 
een barok-cd met trompettist 
Boni Rietveld. Voor zijn ver-
diensten voor de kerkmuziek 
en het muzikale leven in de 
Haarlemse regio werd Jaap 
Stork gehonoreerd met een 
Koninklijke onderscheiding.

Het idee om Jaap uit te no-
digen voor de serie Jazz in 
Zandvoort ontstond toen Eric 
vorig jaar een duoconcert 
van Jaap bijwoonde met de 
fameuze jazzpianist Rob van 
Bavel op Koningsdag 2015 
in Bloemendaal. Op het pro-
gramma staan composities 
van Gershwin, Saint Saëns, 
Bach, Cole Porter, Oscar Pe-
terson en Horace Silver. Clas-
sic meets jazz.

Reserveren doet u via 023 
5310631 of:
www.jazzinzandvoort.nl, 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht

Ilja Leonard Pfeijffer vertelt over 
zijn boek ‘Brieven uit Genua’
Heemstede - Op woensdag 
9 maart is er een exclusief in-
terview met Ilja Leonard Pfe-
ijffer over zijn nieuwe boek 
‘Brieven uit Genua’, om 20.00 
uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de. Maarten Dessing verzorgt 
het interview.
Brieven uit Genua is de na-
tuurlijke tegenhanger van La 
Superba. Het speelt zich voor 
het grootste deel af in dezelf-
de stad. Toch is het ook een 
heel ander boek. De fi ctieve 
auteur uit La Superba heeft 
in de brieven plaatsgemaakt 
voor het gelijknamige per-
sonage in het barre, bange 
oord dat werkelijkheid heet: 
alle brieven zijn echt en voor 
zover mogelijk werkelijk ver-
stuurd. In die brieven refl ec-
teert de schrijver niet alleen 
op zijn bestaan als schrijver 
en op het schrijven zelf, op 
zijn jeugd in Rijswijk en zijn 
studententijd in Leiden, maar 

ook op de gebeurtenissen in 
de wereld.
Tijdens het schrijven van de 
brieven ontspint zich het ver-
haal van een grote liefde 
die alles verandert. Irritant 
scherpzinnig, pijnlijk grappig 
en hartverscheurend eerlijk. 
Deze editie verschijnt in de 
Privédomein en als een ge-
wone editie!
Ilja Leonard Pfeijffer schrijft 
romans, verhalen, gedich-
ten, columns, essays, kritie-
ken, theaterstukken en song-
teksten. 
Toegang: 5,-euro, en reserve-
ren gewenst: 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl

Volle bak verwacht op zondag 13 maart

‘Alderliefste’ live in de 1ste Aanleg
Heemstede - Een ‘grote 
band’ in zo’n klein café? Veel 
bezoekers die in de afgelo-
pen weken café de 1ste Aan-
leg bezochten hebben zich 
verbaasd over de aankondi-
ging op het krijtbord dat ‘Al-
derliefste’, bekend van de du-
etten met bijvoorbeeld Ram-
ses Shaffy, Paul de Leeuw en 
Liesbeth List, het café be-
zoekt voor een optreden. Om-
dat het optreden maximaal 
plaats kan bieden aan 70 be-
zoekers hebben de gasten 
die recent het café bezoch-
ten de eerste mogelijkheid 
gekregen om kaarten aan 

te schaffen. Als een lopend 
vuurtje verspreide het nieuws 
zich en de kaarten vlogen 
de deur uit. Op 13 maart zijn 
de deuren van de 1ste Aan-
leg vanaf 14.30 uur geopend 
voor de kaarthouders en van-
af 15.30 uur speelt de band. 
Vanaf circa 17 uur is het ca-
fé weer normaal voor ieder-
een geopend voor de Alder-
liefste ‘afterparty’. Misschien 
dat u dan alsnog een handte-
keningetje kan bemachtigen. 
Kaarten zijn nu te koop aan 
de bar van de 1ste Aanleg; te 
vinden op de hoek Raadhuis-
straat en Kerklaan.

Wibi Soerjadi toetst Oude Kerk vol overgave:
“Wat heeft deze kerk een mooie akoestiek!”
Heemstede  - Met passie en 
vol overgave wist de uiterst 
begaafde pianist en compo-
nist Wibi Soerjadi afgelopen 
zaterdag een afgeladen Oude 
Kerk te betoveren. Spranke-
lend, vurig en vol emotie zet-
te Wibi uit het hoofd met ge-
mak Bach, Liszt en Chopin in 
volle overtuiging neer. Maar 
daarnaast bracht hij ook zijn 
eigen composities ten geho-
re. Het publiek was zwaar on-
der de indruk.
“Wat heeft deze kerk een 
mooie akoestiek, ik zit hier-
van gewoon te genieten”, 
sprak Wibi enthousiast tot 
het publiek. Het programma 
van Wibi was een complete 
verrassing, dit was niet van te 
voren kenbaar gemaakt. Wi-
bi vertelde tussendoor iets 
over de composities die hij 
speelde en over de compo-
nisten. Waarbij het publiek 
het niet ontging dat hij de-

ze avond een voorliefde had 
voor Franz Liszt en Frederic 
Chopin. Niet de makkelijk-
ste werken om te spelen. “Als 
Franz Liszt een optreden gaf, 
stonden er standaard twee 
vleugels op het podium, om-
dat er altijd eentje kapot ging 
door zijn woeste en gepas-
sioneerde spel’, grapte Wibi. 
Van deze componist bracht 
Wibi onder andere de pia-
nobewerking die Fransz Liszt 
maakte van Wagners Tristan 
en Isolde. En ja, uit zo’n stuk 
kun je het karakter van Lis-
zt ontlenen: passie en frus-
tratie tegelijk. Wibi wist dat 
als Liszt zelf over te brengen 
in een nauwelijks te evena-
ren techniek. Heel complex 
om te spelen. Zo ook Chopin, 
waarvan Wibi de 4e ballade 
ten gehore bracht. “Ik vind 
de 4e ballade van Chopin het 
mooiste”, verklaarde Wibi te-
genover het publiek.  En deze 

werd ook vol verve door hem 
vertolkt. Prachtig! 
In het tweede deel na de 
pauze richtte Wibi zijn pijlen 
op eigen composities. Let-
terlijk over liefdespijlen, in 
zijn pianobewerking van de 
mythe Amor en Psyche. Een 
compositie die hij schreef ten 
tijde van zijn tijdelijke doof-
heid. Maar ook ‘Voor Ma-
ma’, een stuk dat hij schreef 
voor zijn moeder. Als afslui-
ter ‘The Spirit of Sunrise’ een 
stuk dat hij componeerde 
voor  Kur van Imke Schelle-
kens-Bartels en haar paard 
Sunrise. Na afl oop ging Wi-
bi graag met het enthousias-
te publiek op de foto en sig-
neerde hij zijn cd’s. Het pu-
bliek kon daarna nog nage-
nieten van een wijnproeverij, 
aangeboden door Brantjes 
Wijnimport. Wat een heerlij-
ke avond.
Bart Jonker
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De volgende kinderen heb-
ben hun A, B of C diploma 
gehaald..

Diploma A
Merel Benner, Thijmen Blok, 
Mattiz Bon, Isolde Bosch, 
Mats Elshout, Eva Janssen, 
Elisa Meijer, Eva Rijpkema, 
Ana Rondán, Robin Simons, 
Dawa van der Starre, Mi-
nou van der Veldt, Emma 
Verboom, Jurgen Wage-
naar, Meagan White, Mau-
rits Zuidgeest

Diploma B 
Hasan Ali, Eva van Ba-
kel, Lily Beek, Jesse Braak-
man, Jaylen Buyne, Hu-
go den Daas,  Floris Dijk-
mans, Miguel Draijer, Sofia 
van Duffelen, Jadi Elouar-
di, Parsa Gharacheh, Mau-
ro de Graaf, Maygan Groe-
nendijk, Elise Habich, Ya-
romir Hill, Mats Hulsbosch, 
Tijn Hulsbosch, Carlijn Huij-
boom, Jamal Jalloh, Floor 
José, Marnix Kamphuijs, 
Tommy Kemper, Gijs Kok, 
Bodil Maas, Fiene Meinster, 

Diploma-zwemmen
27 februari 2016

Siebe Meuleman, Mees van 
der Meulen, Roos van Os, 
Britt Pas, Aidan Porsius, 
Zara Raaphorst, Noah Ra-
pela Gucema, Demi Schrij-
ver, Marij Sinnema, Flyn 
Verbeek, Lizzy van de 
Wetering, Stan van Wijk, 
Floris Witlox, Liva Woltjer, 

Diploma C
Daniël Lanser, Stijn van 
Roy, Morgan Simons, Wie-
ger Spijksma, Ilse Spoelstra, 
Thijmen van Vaalen, Casper 
Valk, Emie Visser, Damian 
Walther, Spijk Wickenhagen

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd!

Fotoclub De Luifel brengt sport in beeld
“Je voelt je al snel fotograaf van de krant”
Heemstede - Roeien, kite-
surfen, dansen, paardrijden, 
schaken, biljarten, mountain-
biken, klimmen, tennissen, 
hardlopen, boeiende spor-
ten waar fotografen graag 
naar kijken. Voor beroepsfo-
tograaf Geek Zwetsloot een 
prachtig thema om de leden 
van zijn fotoclub ‘De Luifel’ 
erop uit te sturen. De ama-
teurfotografen kwamen te-
rug met de mooiste verhalen 
én foto’s. “Het leuke van dit 
thema is dat je al snel affini-
teit hebt met het onderwerp 
van je foto. Je voelt je al snel 
een fotograaf van de krant”, 
is de ervaring van Ferdinand 
Koene, één van de exposan-
ten. “Fototechnisch valt er 
veel te kiezen: licht en beeld 
vanuit een bepaald perspec-
tief, wel of geen beweging 
in je foto. Ik heb klimmen en 
roeien als onderwerp geno-
men. Twee technische spor-
ten, met het Spaarne als ver-
binding: Klimmuur Haarlem 
aan het Spaarne, en roeiver-
eniging KR&ZV Het Spaarne. 
Bij klimmen was de uitdaging 
om met binnenlicht en hoge 
klimwanden een spannende 
foto te maken van een klim-
mer in actie. Bij roeien heb je 
te maken met buitenomstan-
digheden en vaak grote af-
standen. Ik heb de voorbe-
reiding van de achten-teams 
op een jubileumwedstrijd 
vastgelegd, met schaduwef-
fect. Ook paardrijden en dan-

sen, de favoriete sporten van 
mijn dochter, heb ik gefoto-
grafeerd.” Waar nu nog de 
foto’s van de Groenendaal-
se Torenlaan in de Burger-
zaal van het Raadhuis han-
gen, zijn die vanaf 2 maart 
vervangen door de foto’s die 
de leden van fotoclub de Lui-
fel van het onderwerp ‘sport’ 
gemaakt hebben. Het uitzoe-
ken van een thema doen ze 
samen, enthousiast als ze zijn 
over het werken en leren met 
elkaar op de fotoclub. Met 
het maatschappelijk thema 
‘vluchtelingen’ hebben ze 

al een volgend thema. Er is 
nog ruimte voor enthousiaste 
amateurfotografen. Dus vind 
je het leuk om te leren van el-
kaars ideeën en creatieve uit-
voering van opdrachten, en 
af en toe je foto’s te expose-
ren: welkom bij de club!”
De sportfoto’s zijn vanaf 2 
maart te bezichtigen op de 
openingstijden van het Raad-
huis. Meer informatie over 
fotoclub De Luifel of de ex-
positie: Geek Zwetsloot,
geek@planet.nl,
06-50232578.
Ton van den Brink
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Reünie RCH 105: gedachten 
van toen kwamen weer boven
Heemstede - Zaterdag 27 februari was het fris, maar 
zonnig en dat was prima weer om een 7-tegen-7 toernooi 
te spelen in het kader van ‘105 jaar RCH’. De oude be-
nen wisten de bal nog prima op de juiste plekken neer te 
leggen. De gedachten naar toen kwamen weer boven.

Veel (oud) RCH-ers hadden gehoor gegeven om langs te 
komen op het RCH-complex om nog eens herinneringen 
op te halen aan de vele RCH-jaren, die zij hebben mee- 
gemaakt. Sommigen onder hen hadden elkaar al meer 
dan 30 jaar niet meer gezien of g2esproken.
Eigenlijk was het voetbal maar bijzaak. De verhalen, daar 
ging het om en die kwamen wel los.
Verschillende (oud) voorzitters gaven acte de présence, 
maar ook familieleden van RCH-voetballers, die niet meer 
onder ons zijn kwamen herinneringen ophalen en beke-
ken met weemoed het vele beeldmateriaal in het RCH 
museum.

Bezoek de website van RCH (www.rch-voetbal.nl) en zie 
en lees veel informatie over het RCH van toen en nu.

Foto: Harry Opheikens

Bronzen medaille Merel van der Marel 
NK indoor senioren
Heemstede - Nadat Merel 
van der Marel vorige week 
al haar goede vorm bewees 
door het NK indoor 1500m 
junioren B op haar naam te 
zetten, mocht ze afgelopen 
weekend de confrontatie 
aangaan op de 1500m met 
de senioren dames van Ne-
derland. Wederom vond dit 
sportspektakel plaats in het 
schitterende indoor complex 
in Apeldoorn (Omnisport-
centrum).
Dat er steeds meer men-
sen warm lopen voor de at-
letieksport bewees het grote 
aantal enthousiaste suppor-
ters op de tribune die o.a. ook 
Dafne Schippers (60m) en Si-
fan Hassan (800m) kwamen 
toejuichen. Nadat Merel zich 
op zaterdag overtuigend wist 
te plaatsen voor de finale op 
zondag, kon ze zich opma-
ken voor een harde confron-
tatie met 2 atleten van “TDR” 
(Team Distance Runners).

In de finale koos Merel na 
het startschot direct de bin-
nenkant van de baan en pro-
beerde zo energiezuinig te 
lopen om zo krachten te spa-
ren voor het slot van de race. 
Vanwege het langzame aan-
vangstempo in de openings-
ronden was het wachten tot-
dat de race zou worden open 
gebroken. Merel liep wel-
iswaar erg alert in 3e posi-
tie, maar kwam bij het in-
gaan van de laatste 2 ron-
den (400m) toch iets ingeslo-
ten te zitten. Al wist ze zich 
snel een weg naar voren te 
wurmen, ze kon niet voorko-
men enigszins verrast te wor-
den door de felle demarrage 
van Manon Kruiver en Lotte 
Krause. Hierdoor moest Me-
rel direct in de achtervolging 
op het leidende duo dat op 
volle snelheid richting finish 
snelde. Het lukte om in de 
laatste ronde meters goed te 
maken, maar daarmee kon ze 

toch niet voorkomen dat de 
winst ging naar Manon (1e) 
en Lotte (2e). Merel mag te-
rug kijken op een geslaagd 
debuut op het hoogste ni-
veau. Over 2 weken mag ze 
opnieuw laten zien wat ze 
waard is tijdens het NK cross 
voor junioren B in Oldenzaal.
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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 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.
Film
Woensdag 9 maart Fran-
se muzikale dramafi lm 
met Catherine Frot. Bij WIJ 
Heemstede in De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, 
20.00 uur, entree: 7,- euro. 

Info: (023)548 38 28 kies 1. 
Op www.wijheemstede.nl 
het fi lmprogramma van de 
maanden maart en april.

Jeugd
Zaterdag 5 maart Vriend-
jesdag bij Scoutinggroep 
St. Paschalis Baylon (voor 
kinderen van 7 t/m 11 jaar) 
13.30-16.00 uur. Loc: club-
gebouw Groenendaalse 
bos, ingang Mariënheuvel. 
Info:
www.paschalisbaylon.nl.

Woensdag 9 maart Knut-
selclub (5-10 jr) gaat len-
tebakje met bloemen ma-
ken. 13.30-15.00 uur WIJ 
Heemstede in De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Deelname: 5,- 
euro, een kaart voor 5 keer: 
22,50. Aanmelden: 023-
548 38 28. Volgende knut-
selmiddag: woensdag 16 
maart (uilenbakje maken). 
www.wijheemstede.nl.

Vrijdag 11 maart Kinder-
disco: Neon (6-10 jaar) van 
19.00-21.00 uur in jonge-
renruimte Plexat bij WIJ 
Heemstede de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
Entree: 3,- euro. De vol-
gende kinderdisco met 
thema ‘Kikker in je Bil’, op 
1 april.

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 11 maart  ver-
telt Sino van Dijk - rondlei-

AgendA der Museum de Cruquius 
- over drooglegging Haar-
lemmermeer. Deuren open: 
20.00 uur. Locatie: Trefpunt 
Bennebroek, Akonieten-
plein. Gratis toegang.

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
Woensdag 20 april Fan-
cyfair in woonzorgcentrum 
en verpleegtehuis Bosbeek, 
Glipperdreef 209 Heemste-
de. 13.00 - 15.30 uur. Op-
brengst voor ‘Kizito Babies’ 
in Uganda. Toegang: gratis. 
Artikelen inbrengen kan 
ook, tot 14 april. Informatie: 
023–8929900. 

Muziek
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.

Woensdag 9, donderdag 
10 en vrijdag 11 maart 
Muziekavonden door leer-
lingen Coornhert Lyce-
um Haarlem Lyceumlaan 
1, Haarlem. Aanvang 19.30 
uur. Kaarten en info: 023 
512 1616 of info@coorn-
hert.nl.

Vrijdag 11 maart Pianist 
Michiel Borstlap in Oude 
Kerk, aanvang 20.15 uur, 
entree: 19,50 euro. Kaar-
ten via:
www.podiaheemstede.nl of 
bij Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Zondag 13 maart, v.a 
14.30 uur ‘Alderlief-
ste’ in café de 1e Aanleg, 
hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan. Aanvang 14.30 
uur. Met kaart toeganke-
lijk. Of na 17.00 uur zonder 
kaart op de afterparty.

Tentoonstellingen
Gehele maand maart Ex-
positie ‘Sport in Heemste-
de’ door fotoclub De Luifel. 
Amateurfotografen tonen 
werk met thema ‘sport’. 

Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingsuren te be-
kijken. Info fotoclub: Geek 
Zwetsloot, geek@planet.nl, 
06-50232578.

Theater

Zaterdag 12 maart Deb-
by Petter met ‘Bed & 
Breakfast’. Een monoloog 
over een vrouw die terug-
kijkt, maar absoluut nog 
niet klaar is met haar leven. 
Theater de Luifel, aanvang 

20.15 uur. Entree: 17,50 eu-
ro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
bij Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

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.

Zaterdag 5 maart Rouw-
café in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 
10.00-12.00 uur. Specia-
le gast: Martine Wolkers 
met akoestische formatie. 
Entree: gratis. Aanmelden:
info@hetrouwcafe.nl of 
06-52306969.

Heemstede op wintersport
Als de redactie vraagt of er weer eens een column kan
komen dan doe je dat natuurlijk. Het kiezen van een
onderwerp is dan het grootste probleem. Heemstede is 
leeg. Families zijn vertrokken naar de sneeuw of een war-
mer oord. Waar sneeuwlanden de grens voor vluchtelingen 
afsluiten staat het hek voor de toeristen wagenwijd open. 
Het gaat de mensen fi nancieel kennelijk goed want een 
wintersportvakantie, al is het maar een week, is niet goed-
koop. Toen ik zaterdagmiddag rond een uur of drie de 
ile-informatie in Duitsland via Google eens bekeek waren 
er 1521 fi lemeldingen. De vakantie begon voor velen dus 
al goed.
Het moet gezegd: in de fi le staan tussen München en Salz-
burg is toch vele malen leuker dan ergens tussen Rotter-
dam en Den Haag.
Tyrolian Airways staat, met draaiende motoren, in Inns-
bruck al klaar om de eerste brekebeentjes terug te vliegen 
naar Rotterdam. Als een van onze prinsesjes, omringd door
veiligheidsmensen, haar bovenbeen weet te breken moet 
dat voor het gepeupel toch ook een koud kunstje zijn. 
Goed, een prinsesje wordt per heli naar beneden gebracht. 
De onfortuinlijke Nederlander moet het doen met de
zogenoemde ‘ anaan’. Hobbelend en slippend de berg af 
naar de gereedstaande ambulance. De twee stuurlui die de 
slee de berg afhelpen, proberen de onfortuinlijke skiër wat 
moed in te spreken. Helaas is van het accent van de heren 
niets te verstaan.
Hoe zou Heemstede er over een week uitzien? Hoeveel
armen en beentjes in felgetinte gipskleuren? Ach, je moet 
er iets voor over hebben om met een zongebruinde kop de 
dagelijkse sleur weer op te pakken.

De thuisblijvers hebben overigens niets te klagen. Het weer 
laat ook hier zich van haar beste kant zien. Het is rustig 
winkelen nu de helft van de inwoners vertrokken is. Ik stel 
dan ook voor volgend jaar deze vakantieperiode te ver-
lengen. Twee of drie weken naar de sneeuw is toch veel
leuker.
De nazorg in het ziekenhuis na al die ongemakken zorgt 
voor lekker veel werk voor de artsen zodat zij, van al
deze extra inkomsten, in de zomer er heerlijk een week 
of zes tussenuit trekken. Ieder nadeel heb zijn voordeel, is 
het niet?
Eric van Westerloo

Heemstede op wintersport
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 maart 2016

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

Agenda’s 
Commissievergaderingen 

in maart 

In deze uitgave:
- Meldpunt Woonomgeving
-  Omgevingsvergunningen

Raadgevend Referendum 6 april 2016 

Op 6 april 2016 wordt er een landelijk referendum 
georganiseerd, waarbij u zich kunt uitspreken voor 
of tegen de Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en Oekraïne. Voor informatie over 
referenda en over de Associatieovereenkomst 

verwijzen wij u naar de website van de 
Referendumcommissie: www.referendum-
commissie.nl. Ook kunt u daar informatie vinden 
over de Referendumcommissie. 

Wilt u de tekst van de goedkeuringswet en de 
associatieovereenkomst inzien? Dat kan. 
U vindt de tekst vanaf 9 maart 2016 op de site: 
www.verkiezingen2016.nl . Bent u niet in de 
gelegenheid om de tekst digitaal te lezen, dan 
kunt u vanaf 9 maart hiervan een afschrift krijgen 
op het gemeentehuis. Als u ook de bijlagen wilt 
lezen (meer dan 2.000 pagina’s), dan kunt u deze 
via verschillende links teruglezen op de site: 
www.verkiezingen2016.nl . Deze bijlagen worden 
niet beschikbaar gesteld door de gemeente.

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

Commissie Ruimte bespreekt visie 
winkelcentra Heemstede
Op donderdag 10 maart bespreekt de commissie 
Ruimte de Visie winkelcentra Heemstede. De visie 
moet vertellen wat er nodig is om de winkelcentra 
en in het bijzonder de Binnenweg/Raadhuisstraat 
nu en in de toekomst aantrekkelijk en succesvol te 
laten zijn. Daarbij gaat het o.a. om onderwerpen als 
de positie en locatie van publiekstrekkers, verkeer 
en parkeren, relatie tot het woonklimaat en sfeer en 
beleving. 

Het in detailhandel gespecialiseerde bureau DTNP 
heeft eind januari en begin februari zijn conceptvisie 
besproken met winkeliers, omwonenden en andere 
belangstellenden. Dit heeft geleid tot aanpassing en 
aanscherping van het document. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 
over de visie een standpunt ingenomen, dat op een 
aantal punten afwijkt van het rapport van DTNP. 

Zie verder pagina 2 van deze HeemstedeNieuws.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- RECTIFICATIE : t.h.v. Julianaplein in plaats van 

Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 175, het plaatsen 
van een infopaneel en 2 fietsenstallingen, 
wabonummer 33333, ontvangen 1 februari 2016

- RECTIFICATIE: Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 274 
in plaats van Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 270, 
plaatsen infopaneel, wabonummer 33287, 
ontvangen 1 februari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 24, het plaatsen van een banier, 

wabonummer 31433, ontvangen 15 december 
2015. 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.  

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 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 procedure)
- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 

grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 januari 2016, 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vrijheidsdreef, het kappen van 40 kastanjebomen 

en herplanten ca. 90 bomen, wabonummer 
32608, verzonden 23 februari 2016, reguliere 
procedure

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van een 
erker en wijzigen voorgevel, wabonummer 
33156, verzonden 26 februari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Collegevoorstel
Belangrijke onderdelen uit het collegevoorstel zijn:

- Handhaven van eenrichtingsverkeer in het 
noordelijke deel van de Binnenweg.

 Het is een wens van de winkeliersvereniging 
om opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren 
in het noordelijke deel van de Binnenweg. Het 
college onderkent dat de bereikbaarheid van 
het meest noordelijke deel van de Binnenweg 
verbetert met tweerichtingsverkeer, maar is ook 
na zorgvuldige eigen afweging met DTNP van 
oordeel dat de nadelen van tweerichtingsverkeer 
te groot zijn, te weten een afname van de 
verkeersveiligheid, het verblijfsklimaat en de 
hoogwaardige uitstraling van het centrum. 

- Opheffen afslagverbod richting Binnenweg-noord.
 Als proef wordt het afslagverbod richting 

Spaarnzichtlaan en Landzichtlaan opgeheven. 
Na een jaar wordt geëvalueerd, waarbij gekeken 
wordt of er nadelige effecten optreden op het 
gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid in 
de woonstraten tussen de Heemsteedse Dreef, 
Binnenweg en Lanckhorstlaan.

- Geen medewerking aan supermarkt op Binnenweg/
binnentterrein Binnenweg-Eikenlaan.

 Het college onderschrijft de visie van DTNP 
dat een schaalvergroting van de Vomar in het 
centrum zou moeten worden gefaciliteerd. Voor 
ontwikkeling van een supermarkt met een front 
aan de Binnenweg en op het binnenterrein 
tussen de Binnenweg en de Eikenlaan, met een 
ontsluiting op de Eikenlaan, is onvoldoende 
draagvlak aanwezig. Daarom wordt het 
collegeakkoord over dit onderwerp gevolgd 
en stelt het college voor geen medewerking te 
geven aan een supermarkt op deze plaats.

- Vergroten veiligheid fietsers en voetgangers.
 De Binnenweg krijgt een extra 

fietssuggestiestrook. Aan beide zijden worden de 
stroken duidelijker gemarkeerd. 

 Op de Binnenweg en Raadhuisstraat worden 
 4 zebrapaden aangelegd.

- IJzeren brug blijft tweerichtingsverkeer.
 In afwijking van het voorstel van DTNP wil het 

college het tweerichtingsverkeer op de IJzeren 
brug behouden. Verder is het voorstel om van 
het kruispunt Binnenweg-Zandvaartkade een 
voorrangskruising te maken, waar verkeer op de 
Binnenweg voorrang heeft.

- Herontwikkeling omgeving Binnendoor.
 De gemeente gaat zich inzetten om de 

belevingswaarde van de Binnendoor, omgeving 
Blekersvaart en de brug richting Albert Heijn 
te vergroten. Daarbij valt te denken aan het 
herontwikkelen van verouderd vastgoed, 
realisatie van een aantrekkelijke voet- en 
fietsbrug en vergroenen van de Blekersvaart.

- Verlengen van de maximale parkeerduur in het 
centrum van 2 naar 3 uur.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het 
rapport en het collegevoorstel op donderdag 
10 maart in het raadhuis (aanvang 20.00 uur). 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het verzamelen 
van informatie en het uitwisselen van opvattingen. 
Het is een meningvormend overleg; de commissie 
geeft adviezen en bereidt besluiten voor de 
gemeenteraad voor. Daarbij hoort de commissie 
graag uw mening. Dit is dus een belangrijk moment 
om uw visie kenbaar te maken aan de raad; dat kan 
door in te spreken tijdens de vergadering. De raad 
beslist uiteindelijk over de visie en over actiepunten 
die hieruit voortvloeien. Deze besluitvorming vindt 
plaats in de raadsvergadering op 21 april 2016.

De visie, het collegevoorstel en meer informatie 
vindt u op www.heemstede.nl onder ‘Plannen & 
Projecten’ -> Visie winkelcentra Heemstede.

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Linge 84 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 23 februari 2016. Het besluit 
ligt vanaf 3 maart 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 burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Nieuwe regelgeving
Beleidsregels Wet taaleis Heemstede 2016
Op 16 februari 2016 heeft het college de 
Beleidsregels Wet taaleis Heemstede 2016 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
per 6 januari 2016 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- B.J. Morris, Overijssellaan 183, 
 geboren op 30-08-1982
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

- 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

Vervolg voorpagina visie winkelcentra Heemstede



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’.

Agenda’s commissievergaderingen maart
De raadscomissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving
dinsdag 8 maart 2016 om 20.00 uur  
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

8 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Integratie en participatie van statushouders 

(presentatie)
- Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein/lokaal 

gezondheidsbeleid (B-stuk)
- Plan van aanpak toekomst zwembad (B-stuk)
- Aanpassing van de verschillende 

subsidieverordeningen (A-stuk)
- Jaarplan 2016 van de intergemeentelijke afdeling 

sociale zaken (C-stuk)
- Subsidiëring Stichting Veilig Thuis Kennemerland 

2016 (C-stuk)

- Meldingen over verwarde mensen (overige 
punten)

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Terugkoppeling uit het bestuur van Paswerk
- Actiepuntenlijst maart
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 9 maart 2016 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 9 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Presentatie Ondermijning
- Evaluatie begroting
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 10 maart 2016 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 

 10 maart 2016
- Spreekrecht burgers
- Beantwoording brief inzake afwijken 

bestemmingsplannen
- Varianten locatie Reggelaan 14 (peuterspeelzaal) 

en 14a (groenstrook) (B-stuk)
- Visie winkelcentra Heemstede (B-stuk)
- Vervangen bomen Vrijheidsdreef - vrijgeven voor 

inspraak (B-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Wilhelminaplein
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:
- Een aanhangwagen met kenteken 36-FJ-TP, 

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 

publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
de aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op dinsdag 15 maart 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. Ook worden alle fietskettingen 
en andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
De fietsen en kettingen worden in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
fiets ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 
47 tegen betaling van de gemaakte kosten.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.
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