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Heemstede
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in deze krant

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie Pangsit

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

Heemsteedse Carlijn Schoutens 
op het WK Allround Noorwegen
Heemstede - De stars en 
stripes op haar pak doen an-
ders vermoeden, maar de-
ze deelneemster aan het WK 
schaatsen is opgegroeid in 
Heemstede! Carlijn Schou-
tens zal komend weekend 
namens Team USA aan de 
start staan van het WK All-
round, dat wordt gereden in 
het Vikingschip in het Noorse 
Hamar. Het toernooi zal live 
te volgen zijn bij de NOS.

Carlijn Schoutens werd ge-
boren in de VS en heeft daar-
om naast de Nederland-
se ook de Amerikaanse na-
tionaliteit. Ze groeide op in 
Heemstede en was als juni-
or schaatser lid van de C-se-

lectie en Baanselectie van de 
Haarlemse Schaatsacade-
mie. Ze behaalde in die ja-
ren een aantal podiumplaat-
sen bij de NK’s junioren en 
maakte deel uit van de Ne-
derlandse ploeg bij een we-
reldbeker voor junioren.
In 2014 waagde Carlijn, toen 
19 jaar oud, de overgang 
naar de VS. Ze werd in haar 
eerste jaar nationaal kampi-
oen allround, waarna ze werd 
toegevoegd aan de nationa-
le selectie van US Speeds-
kating. Na een blessure-
jaar sleepte ze dit jaar weer 
de nationale allround titel in 
de wacht. Carlijn heeft de VS 
vertegenwoordigd op ver-
schillende wedstrijden in het 

wereldbekercircuit. Dit wordt 
haar eerste deelname aan 
een WK.  Hoewel Carlijn zich 
specialiseert in de lange af-
standen (3000 en 5000 me-
ter) ziet ze uit naar haar WK 
Allround debuut in Hamar.

Carlijn woont tijdens het 
schaatsseizoen in Salt La-
ke City, waar ze traint op de 
Utah Olympic Oval die daar 
voor de Olympische Spelen 
van 2002 werd gebouwd. De 
rest van het jaar is ze regel-
matig in Heemstede te vin-
den. Haar schaatscarriè-
re wordt financieel gesteund 
door een aantal trouwe spon-
soren uit de Heemsteedse 
middenstand.

Carlijn Schoutens tijdens de wereldbeker op 28 en 29 januari in Berlijn. Tijdens dat toernooi 
plaatste zij zich voor het WK Allround, dat komend weekend plaatsvindt in het Noorse Hamar.

Fo
to

: O
sc

ar
 v

an
 d

en
 B

os
ch

Winterbloeier geurt ook nog
Heemstede - Het leuke 
aan de Viburnum - bodnan-
tense ‘Dawn’ is dat de ro-
ze trompetvormige bloem-
pjes ook lekker ruiken. Een 
waardevolle bladverliezen-
de heester waar de bloe-
metjes op de kale takken 

bloeien tijdens wintermaan-
den van november tot maart.
Ze bloeien zelfs wanneer het 
stevig vriest.

Deze winterbloeiende struik 
verkiest zeker een zonnige  
en niet te natte vruchtbare 

standplaats, het blad is ook 
decoratief, mooi bronskleu-
rig met rood/bruine nerven.
Knip een paar takjes af tij-
dens de bloei om in de huis-
kamer te zetten.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Documentaire-
film Down to 

Earth
Heemstede - Woensdag-
avond 8 maart en donder-
dagavond 16 maart in de Lui-
fel draait de film ‘Down to 
Earth’ bij WIJ Heemstede.
Op zoek naar een nieuw per-
spectief en zingeving leef-
den Rolf Winters en Renata 
Heinen met hun drie kinde-
ren vier jaar in Noord-Ameri-
ka samen met een Indianen-
stam. Daar ontstond het idee 
om de wijsheid van de stam-
oudsten op film vast te leg-
gen. Het gezin trok daarop 
een jaar rond de wereld op 
zoek naar de verborgen Wis-
dom Keepers en leefde bij 
verschillende volksstammen 
op zes continenten. 
De filmvertoning wordt me-
de mogelijk gemaakt door 
HeemSteedsDuurzamer.
Voorafgaand aan de film is 
er een inleiding en na de film 
een nagesprek.
De documentaire/film Down 
to Earth bij WIJ Heemstede 
aan de Herenweg 96, Heem-
stede begint beide data om 
20.00 uur. Entree is 8,- euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Winterfoto

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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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
Maximum aantal woorden: 300

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

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-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 5 maart 10u. on-
derwijsdienst, dhr. J Oos-
terom. Onderwerp: Boeken 
in de hemel.

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

Zondag 5 maart, 10u. ds. 
Aart Mak,  ( Haarlem) .                       
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 5 maart, 10u. 
Pinksterkerk: ds. A. Molen-
dijk. (Eerste zondag Veer-
tigdagentijd).
Mmv de cantorij. Crèche 
(tot 4 jr),  Kinder Anders-
dienst (4-10 jr), Spiegeltent 
(10-12 jr) en De Kerk Draait 
Door (12-15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 5 maart om 10.00 
uur
2e Lijdenszondag
Mevr. C. Zonnenberg uit 
Hardinxveld-Giessendam

Woensdag 8 maart om 
19.30 uur
Zangavond op Biddag
www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Aswoensdag 1 mrt., 19u. 
Viering, kapelaan R. Ver-
haegh. Dameskoor.
Zondag 5 mrt., 10u. Eucha-
ristieviering, kapelaan J-J. 
van Peperstraten. In Bet-
ween.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 5 maart, 10u. Voor-
ganger mevrouw Ds. E.S. 
ten Heuw (Leiden).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 6 is gebouwd 
rond 1910, volgens een 
bouwplan voor een winkel en 
woonhuis van de familie Oos-
terhoorn. In 1921 kwam aan 
de achterkant een uitbouw 
voor een kapsalon, die in 
1926 nogmaals een verbou-
wing onderging. Er ontston-
den 5 kappersboxen met elk 
een eigen ingang
De toenfoto is van 1932 uit 
het NHA, waarop de kap-
perszaak is te zien. In het 
adressenboek van 1 janua-
ri 1932 zien we de adverten-
tie “Firma F. Oosterhoorn & 
Zoon, dames- en herenkap-
per, manicure, massage en 
blijvende haargolving”. Maar 
het pand bood ook nog een 
andere optie. In 1928 lezen 
we een advertentie in De Eer-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (4)

een advertentie in De Eerste 
Heemsteedse Courant van 
1 juli 1937 staat dat een be-
grafenis gedaan kon worden 
vanaf fl .65,-. In een adverten-
tie van 1931 lazen we al dat 
de ‘prijzen zeer billijk waren’. 
Tot ver in de jaren 60 was de-
ze onderneming in de Raad-
huisstraat gevestigd.
In 1970 zijn er bouwtekenin-
gen voor een interne verbou-
wing van het pand. Helaas 
geen naam van de opdracht-
gever. De voormalig aange-
bouwde kapsalon wordt een 

ste Heemsteedsche Courant 
om een kijkje te nemen in de 
etalages met een mooie sor-
tering aan cadeau-artikelen 
zoals parfumerieën, bijoute-
rieën en lederwaren, maar 
ook sigaren en allerlei an-
dere rookartikelen. De fami-
lie Oosterhoorn had echter 
meer in huis en dat was de 
‘Eerste Heemsteedsche Be-
grafenisonderneming Firma 
F. Oosterhoorn & Zoon’ (P.C. 
Oosterhoorn), een onderne-
ming die al sinds 1868 be-
stond (sinds 1891 in Heem-
stede)’, zo lezen we in een 
advertentie van 2 november 
1934. In het Haarlems Dag-
blad van 25 juni 1914 stond 
F. Oosterhoorn vermeld als 
‘aannemer van begrafenis-
sen’ op Raadhuisstraat 6. In 

magazijn en er komt een 
showroom voor o.a. tapijten. 
In het adressenboek van ja-
nuari 1971 vinden we ‘Ro-
senoble NV’ op de Raadhuis-
straat 6. Sinds 2002 zit de 
huidige fi etswinkel Bikes 4 
All al heette het tot 2012 nog 
BikesforKids.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van februari 2017 
waarop nog veel herkenbaar 
is van toen.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





MIJLPAAL

Heemstede/Regio - Op de 
vraag wie in Heemstede mijl-
palen kent of beleeft, kreeg 
de redactie heel wat reacties 
binnen. Ze zijn het vermelden 
waard. Hieronder volgen bij-
zondere mijlpalen:

•  Biljartvereniging Heem-
stede bestaat dit jaar 80 
jaar. Heel lang was ‘het Hof 
van Heemstede’ de thuis-
basis in Heemstede even-
als ‘het Wapen van Heem-
stede’. Doordat er in Heem-
stede geen gelegenheden 
meer zijn waar je nog met 
een biljartclub met meer 
dan 20 leden terecht kon, 
was de club genoodzaakt 
naar Haarlem uit te wijken: 
naar het denksportcentrum 
aan het Spaarne. Meer in-
fo: 023-5291077.

•  Een mijlpaal kan het ook zijn 
als je na heel lang voorbe-
reiden aan iets begint. Dan 
wordt een uitdaging je mijl-
paal! Het geldt voor Rick 
Shamier. Op woensdag 
28 juni presenteert hij ‘The 
Hug Connection’. Rick staat 
elke twee weken in Haar-
lem met het uitdelen van 
Œfree hugs¹, gratis om-
helzingen dus. Een sponta-
ne actie, met als doel: iets 
onverwachts neerzetten, en 
bij mensen een spontane 
reactie teweeg te brengen. 
In dagelijks leven verzorgt 
Rick ook trainingen mind-
fulness en is NLP-coach. 
Info: www.bewustinontwik-
keling.nl

•  Het Ethisch Paranor-
maal Centrum Kenne-
merland te Haarlem is 
een vereniging die opge-
richt is in maart 1992 en 
bestaat volgende maand 
25 jaar! EPC stelt zich ten 
doel om belangstellen-
den op een ethisch ver-
antwoorde wijze, in con-
tact te brengen met de vele 
facetten van het paranor-
male. Zij organiseert para-
normale avonden met pa-
ragnosten, mediums en/of 
sprekers. De mijlpaal wordt 
gevierd op 6 maart. Info:
www.epckennemerland.nl

•   Proefl okaal de Groene 
Druif in de Jan van Goy-
enstraat bestaat 35 jaar en 
er wordt groots uitgepakt 
met een volle evenemen-
ten-agenda. Koningsnacht 
(26/27 april) is hier een 
goed voorbeeld van.

Heeft u een mijlpaal te vie-
ren of te gedenken? Een ju-
bileum? Laat het ons weten:
redactie@heemsteder.nl.

Landgoed Groenendaal organiseert een 
Paasconcert op tweede Paasdag
Heemstede – In het kader 
van het 100-jarig bestaan or-
ganiseert Landgoed Groe-
nendaal dit jaar op tweede 
Paasdag een ‘Stabat Mater’ 
concert. Bezoekers kunnen 
van 16.00 tot 17.00 uur genie-
ten van een muzikale topuit-
voering door ‘Het Pergolesi 
Ensemble’. Het concert vindt 
plaats in de Van Lennepzaal 
op Landgoed Groenendaal. 
Vanaf 15.30 uur zijn de deu-
ren geopend en de entree-
kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Landgoed Groenendaal voor 
15,- euro. 
Het Stabat Mater van G.B. 

Pergolesi is één van de be-
kendste hoogtepunten van-
uit de Barok. Als men de La-
tijnse tekst goed kan volgen, 
worden zij meegenomen in 
een golf van emotie. Het fa-
meuze Stabat Mater van Per-
golesi is na de Mattheus pas-
sie het meest bekende paas 
oratorium, een weergaloos 
stuk muziek dat steeds weer 
tot tranen toe weet te ontroe-
ren. Ook in deze versie voor 
twee vrouwenstemmen met 
saxofoonkwartet slaagt het 
werk er in binnen het tijds-
bestek van een uur een waar 
paasgevoel te geven. Ervaar 

dit meeslepende Stabat Ma-
ter op tweede Paasdag in de 
serene sfeer en de prachti-
ge akoestiek van Landgoed 
Groenendaal. Het is de ideale 
gelegenheid voor de gasten 
van Landgoed Groenendaal 
om de lente te vieren.  Om de 
middag/avond compleet te 
maken, kan men van te voren 
of aansluitend genieten van 
uitgebreide lunch en of diner. 
Bij het tonen van de entree-
kaart ontvangt u 7,50 korting 
per persoon op lunch en/
of diner. Op www.landgoed-
groenendaal.nl en Facebook 
vindt u meer informatie.

Heemstede - In het kader 
van de komende Tweede 
Kamerverkiezingen wordt 
bij WIJ Heemstede een 
politiek café gehouden, 
onder de noemer: ‘Heeft 
de burger nog zin?’ Dit is 
op donderdag 9 maart, om 
20.00 uur.
Van de Verzorgingsstaat 
is Nederland nu een Par-
ticipatiesamenleving ge-
worden. Van alle burgers 
wordt verwacht dat zij hun 
steentje bijdragen. Maar 
wat kunnen we nu precies 
van de burgers verwach-
ten? En worden zij niet 
overvraagd? Hoe zit het 
met schaamte en schuld-
gevoel als je toch een be-
roep op de overheid moet 
doen omdat je het zelf niet 
redt? Hoe verhoudt de 
zwijgende burger zich tot 
de actieve burger? Wordt 
zijn mening nog wel ge-
hoord? Dit zijn slechts een 
aantal vragen die via stel-
lingen aan bod  komen 
in sprankelende debat-
ten tussen vertegenwoor-
digers van verschillen-
de partijen uit de Heem-
steedse Gemeenteraad. 
Locatie: de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. De 
toegang is gratis. Ieder is 
van harte welkom om dit 
café bij te wonen er er 
mee te praten.
De debatten worden ge-
leid door Drs. Marlies 
Veldhuijzen van Zanten, 
(1953). Zij is woonach-
tig in Heemstede. Neem 
uw mobiele telefoon mee, 
hiermee kan tijdens de 
avond worden ‘gestemd’.

Politiek 
Café bij WIJ 
Heemstede

Kanker op de bühne van de Luifel
Heemstede – Hans en An-
net zijn een echtpaar zoals 
vele andere. Maar hun we-
reld is behoorlijk door el-
kaar geschud door de ziek-
te van Hans. Bij hem is kan-
ker vastgesteld en de toe-
komst is onzeker. De behan-
deling slaat echter aan en 
Hans is er weer, in zijn vrien-
denkring, op zijn werk en bij 
Annet thuis op de bank. Het 
theaterstuk ‘Help ik Leef!’ 
gaat’ over ‘het zwarte gat na 
kankerbehandeling’ en over 
(ex) kankerpatiënt Hans die 
gaande het ziekteproces een 
moeizame, egocentrische 
man is geworden. Zijn wor-
steling en het effect ervan op 
zijn vrouw Annet worden in 
de komische theatervoorstel-
ling op muzikale en acrobati-
sche wijze verbeeld.
Met dit stuk doorbreekt the-
atergroep Alaska Unlimited 
twee taboes tegelijk: dat om 
kanker niet gelachen mag 
worden en dat je niet mag 
zeggen dat een kankerpa-
tiënt onuitstaanbaar kan 
zijn. Op initiatief van Inloop-
huis Kennemerland in Sant-
poort-Noord dat 5 jaar be-
staat, wordt ‘Help ik Leef!’ 
gespeeld op 11 maart in The-
ater de Luifel in Heemstede.                                                                                                         
Coördinator van het inloop-
huis, Eline Wielinga,  ziet da-
gelijks mensen met kanker 
en hun partners, familie en 
vrienden. “Met de diagno-
se kanker worden in eerste 
instantie de poten onder je 
stoel vandaan gezaagd”, ver-
telt ze, “je schiet als het wa-
re in de overlevingsstand. In-
dien mogelijk volgt een be-
handeltraject waarin je niet 
zoveel keuzemogelijkheden 
hebt. Je stapt als het ware op 
een rijdende trein en hoopt 
er het beste van.” Na de aan-
vankelijke schok begint een 
nieuwe fase, volgens haar. 

“Als de behandelingen suc-
cesvol zijn, komt het moment 
van afscheid nemen van het 
ziekenhuis dat voor lange tijd 
een veilige plek is geweest.”                                                                    
Leven na de behandeling                                                                                         
En dan? Eline: “Ik hoor men-
sen vaak zeggen: ik kon niet 
eens blij zijn. Want na alle 
aandacht van het begin, ne-
men het aantal kaarten en 
telefoontjes af en de omge-
ving ziet niet meer zoveel aan 
je. Maar de (ex) kankerpa-
tiënt moet er wel mee verder 
en ook met de doodsangst 
die onlosmakelijk aan kanker 
verbonden is. Dat alles maakt 
het tot een eenzaam proces. 
En ook al is je partner nog zo 
begripvol, je beleeft allemaal 
individueel je eigen leed.”                                                                            
Het Inloophuis Kennemer-
land is een plek waar men-
sen met kanker elkaar kun-
nen ontmoeten en hun ver-
haal kunnen doen. In een vei-
lige omgeving bieden gast-
heren en gastvrouwen een 
luisterend oor, is er gelegen-

heid om lotgenoten te ont-
moeten en deel te nemen 
aan verschillende activitei-
ten, gratis of tegen een klei-
ne vergoeding.  Eline Wie-
linga heeft de theatervoor-
stelling enkele malen ge-
zien en zegt: “Het is zo her-
kenbaar wat zich afspeelt 
op het toneel. Ik geef het je 
maar te doen om een part-
ner te zijn van een kankerpa-
tiënt. Het stuk is daarom echt 
een aanrader om er samen 
naar te kijken. Bovendien 
is er na afl oop gelegenheid 
om met spelers en publiek 
van gedachten te wisselen.”                                                                             
De theatervoorstelling ‘Help 
ik Leef!’ wordt gespeeld op 
zaterdag 11 maart om 15.00 
uur in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. 
Reserveren via info@inloop-
huiskennemerland.nl of te-
lefonisch: 023-8885367. De 
toegang is 7,50 euro pp inclu-
sief 1 consumptie. Site: www.
inloophuiskennemerland.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede - Museum Ken-
nemerland in Beverwijk ex-
poseert vanaf komend week-
einde schilderijen van Sip-
ke van der Schaar, een kun-
stenaar die van 1928 tot 
1937 woonde in Heemstede 
(Landzichtlaan 43). Een eer-
dere oproep aan particulie-
ren om werk beschikbaar te 
stellen, heeft niet zo veel op-
geleverd.
Toch is er een volwaardige 
tentoonstelling gemaakt. Het 
getoonde werk bestaat voor-
al uit  duinlandschappen en 
enige strandtaferelen. Ver-

der is gekozen voor dorps-
gezichten van Wijk aan Zee. 

Werk van Heemsteedse kunstenaar 
in museum Beverwijk portretten en Arabische tafe-

relen.
U ziet hier een tafereel waar-
van men denkt dat het Heem-
stede is.
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Regio - Zondag 5 maart organiseert Carmen de Haan de 
verhaallezing ‘Geen mens ademt alleen uit’. Onrust, veran-
deringen, crisissen, ze horen bij het leven. Ze horen bij jou. 
Je kan ze niet wegdoen. Zonder diepe dalen, geen diep 
geluk. Wat als alles alleen maar goed gaat? Aantrekkelijk, 
maar wel onrealistisch. Ontdek het mystieke geheim, dat  
‘adembenemend’ mooie, intelligent uitgedachte spel. En de 
sleutel tot lichter leven is van jou. 
Locatie: St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, Bloemendaal. Van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Bijdrage 9,- euro incl. koffie, thee en 
schrijfgerei. Meer info op www.carmendehaan.nl  en 023-
5261144. Reserveren is niet nodig, je bent van harte wel-
kom.

Wat als alles alleen maar goed gaat?

Vlooienmarkt 
in Spaarnehal 
Haarlem
Regio - Vele leuke kramen 
met een diversiteit aan goe-
deren kunt u bezoeken op 
zondag 5 maart tijdens de 
vlooienmarkt in sporthal ‘de 

Spaarnehal’ op het Fie Ca-
relsenplein 1 te Haarlem. De 
vlooienmarkt duurt van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang 
bedraagt 2,50. Kinderen tot 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang.
Wilt u meer informatie, bel 
dan organisatieburo Mikki, 
0229-244739 of 244649. Of 
kijk op: www.mikki.nl.

Nieuwe therapeutische behandelmethode
voor gewrichtsklachten

Heemstede - Fysio Physics Fysiotherapie 
maakt gebruik van een nieuwe behandel-
methode waarmee sneller gewrichtsklach-
ten verholpen kunnen worden. Deze zoge-
heten 4xT Methode is een wetenschappe-
lijk onderbouwde methode, die werkt met 
‘sneltesten’ waarmee binnen enkele minu-
ten de oorzaak van de klachten opgespoord 
wordt. Hierdoor kan eerder gestart worden 
met een gerichtere behandeling waardoor 
de meeste klachten snel verholpen worden. 
Voor sommige klachten, zoals chronische 

klachten of na een operatie, is een langer 
traject noodzakelijk. Maar ook in deze ge-
vallen boeken we positieve resultaten met 
onze behandelmethode. De meeste mensen 
merken bij de eerste behandeling al ver-
schil. Puck Metsers en Henriëtte Langeveld, 
fysiotherapeuten bij Fysio Physics Heemste-
de: “Maak vandaag nog een afspraak en er-
vaar het zelf.” Adres: Bronsteeweg 8 (ingang 
Happy Bodies). Bel voor het maken van een 
afspraak: 088–3232500 of kijk voor meer in-
fo op: www.fysiophysics.nl. 

Cv installaties van Frits Rademakers

Visie op veranderingen in 2019
Heemstede – Met een cen-
trale verwarming van Frits 
Rademakers zit u er altijd 
warmpjes bij. Dat kan Frits 
rustig zeggen, want hij is al 
meer dan 35 jaar actief in 
het installatie vak, het plaat-
sen, onderhouden en repa-
reren van CV, warmwater in-
stallaties en gasapparatuur. 
Hij beschikt over de nodige 
diploma’s daarom zult u bij 
hem gegarandeerd zijn van 
een uitstekende kwaliteit en 
veiligheid van uw installatie. 
“Om u extra zekerheid te bie-
den zijn wij ook erkend bij de 
volgende organisaties; Ster-
kin en KvINL. Die geven cer-
tificaten uit die vanaf 2019 
verplicht zijn. Had eigenlijk 
al jaren geleden moeten ge-
beuren, het gaat tenslotte 
over veiligheid van verwar-
mingsinstallaties waar gas 
en elektriciteit aan te pas ko-
men. En de juiste afstelling 
van de verbranding, uur na 
uur, dagen en weken waar 
u op moet kunnen vertrou-
wen. Om u extra zekerheid 
te bieden zijn wij ook erkend 
bij de volgende organisaties; 
Sterkin en KvINL De erkende 
Sterkin Installateur voldoet 
aan de normen en eisen van 
een erkenningsregeling. De 
belangrijkste eisen hebben 

betrekking op kennis, meet-
apparatuur en gereedschap-
pen. In het erkenningen re-
gister van de Sterkin,KvINL 
zijn de installatiebedrij-
ven opgenomen die aange-
toond hebben dat men be-
schikt over voldoende vakbe-
kwaamheid. Belangrijk voor: 
Gastechnische installateurs 
REG 2008; Watertechnische 
installateurs REW 2008; On-
derhoud CV en andere gas 
verbranding toestellen REGT 
2016”. En KvINL Centrale ver-
warming. Voor Frits Radema-

kers zijn die veranderingen 
zo belangrijk, omdat ze ein-
delijk in de hele branch rust 
geven aan mensen die al ja-
ren hun vakmanschap er-
kend willen zien en dat rusti-
ge gevoel kunnen geven aan 
hun klanten die op hun in-
stallaties en het veilig functi-
oneren hiervan moeten kun-
nen vertrouwen.
Het bedrijf Frits Rademakers 
is sinds 1995 gevestigd aan 
de Jan van Goyenstraat 28 in 
Heemstede.
Ton van den Brink

Wat te doen met een
oude Heemsteder?

Heemstede – U kent de uitdrukkingen vast wel: de 
krant is na lezing goed voor de kattenbak of om de 
volgende dag vis in te verpakken. Maar Jasmijn 
Pasman uit Heemstede gebruikt het kleurige kran-
tenpapier 
weer voor 
heel an-
dere doel-
einden: ze 
maakt er 
katten- en 
honden-
speeltjes
van.

Creatief!
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Regio - U heeft misschien 
nog dia’s van vroeger boven 
in een kast of oud filmmateri-
aal op zolder liggen. Vastge-
legd verleden dat een verhaal 
met zich mee draagt, bewe-
gend beeld dat uw eigen ge-
schiedenis vertelt. Familiele-
den werden  geportretteerd, 
huwelijken en andere fees-
ten vereeuwigd en uiteraard 
leenden vakanties zich goed 
om vast te leggen. Maar tijden 
veranderen en technieken om 
mijlpalen voor de overleve-
ring te bewaren evenzeer. En 
dat is jammer want het ver-
leden hoort bij het heden en 
geeft vaak richting aan de 
toekomst. Mensen willen we-
ten ‘hoe het vroeger’ was en 
het zien van oude foto’s of 
filmbeelden roept herkenning 
op. Of het nu gaat om fami-
liegeschiedenis of het dorp 
waar de roots liggen... je wilt 
het verleden niet wegstop-
pen. En feitelijk doe je dat als 
je oud beeldmateriaal nooit 
meer bekijkt. Helaas zorgt de 
tand des tijds voor aantasting 
van oude dia’s en filmmate-
riaal. Bovendien zijn afspeel-
mogelijkheden van vroeger 
vaak onbruikbaar geraakt. 
Wat te doen?
Iemand die zich de laatste ja-
ren heeft gespecialiseerd in 

het verbeteren en vastleggen 
van oud beeldmateriaal is 
Rob de Groot. Hij startte zijn 
bedrijf ‘Amerstudio’ als hob-
by maar heeft tegenwoor-
dig een fulltime job aan de 
vraag naar het conserveren 
(want dat is het feitelijk) van 
kostbaar beeld op moderne 
‘dragers’. Dia’s en oude film-
beelden zet hij over op DVD 
maar ook op een externe 
harde schijf. U denkt wel-
licht: met de kennis van te-
genwoordig was ik dat var-
kentje zelf. Maar dan kunt 
u nog van een koude ker-
mis thuiskomen: ten eerste 
gaat er heel veel tijd inzit-
ten maar ten tweede behoeft 
een kwetsbaar product - van 
soms vele jaren oud - profes-
sioneel materiaal. En dat nu 
heeft Amerstudio in huis. Rob 
kan zich verlaten op tal van 
apparatuur, hard- en soft-
ware, die elk filmbeeld en fo-
to-dia waar mogelijk herstelt 
en op een nieuwe geluids- 
en beelddrager bewaart. Na-
tuurlijk in overleg met de-
gene die het materiaal aan-
levert. Daar is kunde en er-
varing voor nodig maar ook 
geduld en het willen leveren 
van kwaliteit. Bovendien wilt 
u ook iemand die u uw spul-
len toevertrouwt. Vandaar dat 

er altijd persoonlijk contact 
is. “We willen natuurlijk graag 
dat de klant tevreden is en 
daarom leveren we precies 
wat hij of zij wil. Een deel van 
de film er uit of een muziek-
je eronder, alles in overleg. 
We leveren echt maatwerk. 
Zelf thuis proberen met ou-
de films aan de slag te gaan 
kan verkeerd uitpakken. Dat 
kan zelfs voor onherstelba-
re schade zorgen aan beeld 
dat u juist zo lief hebt!” Al-
dus Rob.
Wie oude foto’s, (video-)films 
of dia’s weer wil bekijken en 
goed bewaard wil hebben 
kan contact opnemen met 
Amerstudio, Nieuw-Vennep. 
Telefoon: 06-22549780 of 
www.amerstudio.nl.
Joke van der Zee

Nieuwe specialisatie bij Salon 
Mooier: permanente make-up
Heemstede - Wilt u elke dag er op uw best uitzien? Geen 
zin meer in make-up die niet op zijn plek blijft zitten? Per-
manente make-up is dé manier om uw wenkbrauwen of 
eyeliner altijd perfect op orde te hebben. Nooit meer bij-
werken met een potlood. Perfect onder alle omstandig-
heden in het zwembad, sauna of u nu lacht of huilt: uw 
make up blijft altijd perfect zitten! Door gebruik te maken 
van uitsluitend de beste pigmenten en de allernieuwste 
technieken bent u verzekerd van de beste kwaliteit en, 
niet onbelangrijk, het geeft een heel natuurlijk resultaat. 
Salon Mooier in Heemstede is nu ook gespecialiseerd in 
permanente make-up met de nieuwste technieken. Denkt 
u daarbij aan 3D wenkbrauwen, hairstrokes, eyeliner en 
vollere lippen. Heeft u interesse of wenst u persoonlijk 
advies? Dan bent u welkom voor een vrijblijvend intake-
gesprek. Er is eveneens een interessante kennismakings-
korting! U krijgt maar liefst 20% korting voor een perma-
nente make-up behandeling. Deze actie loopt tot en met 
10 april.
Informatie bij Lisette de Boer, Salon Mooier, Burg. van 
Lennepweg 207a, Heemstede.
Tel. 06-49242020 of info@salon-mooier.nl 

Kijk ook eens op www.salon-mooier.nl.

Heemstede - Het wordt 
groots, enerverend en heel 
gezellig: de Ladies Night in 
SportPlaza Heemstede, op 
donderdag 16 maart. Het 
clubje dames dat deze leuke 
happening organiseert be-
staat uit medewerkers van 
lingeriezaak Lincherie en 
SportPlaza (zwembad aan de 
Sportparklaan). 
Het voortouw is genomen 
door Conny van Linche-
rie, die samen Miranka van 
SportPlaza het plan opvatte 
voor een leuk event voor en 
door vrouwen georganiseerd. 
Dat vrouwen kunnen organi-
seren zie je wel aan het ont-
zettend leuke programma dat 
het enthousiaste team voor 
de Ladies Night heeft sa-
mengesteld. Rode draad vor-
men de badmodeshow, de 
aquamix en de demonstratie 
op zwem-fysics gebied. Daar 
omheen is de avond hele-
maal gevuld met alle dingen 

die de ladies heerlijk vinden: 
lekker struinen langs kraam-
pjes met trendy accessoires, 
kleding en lifestyle-artike-
len en fijne beauty- en ver-
zorgingsproducten. Verder 
houden dames natuurlijk van 
een glas Prosecco, die krijg je 
aan de deur meteen bij bin-
nenkomst, aangeboden door 

knappe mannen: óók leuk! 
Dus van badmode en zwem-
sport naar een beauty/life-
style-markt naar...? Tal van 
ondernemers werden ‘ge-
strikt’ en zo kan het gebeu-
ren Renault Nieuwendijk een 
gave auto presenteert en dat 
er alvast vakantiesfeer kan 
worden opgedaan bij Travel 

XL in de stand. Er is te veel 
om op te noemen, een klei-
ne greep dan: je kunt infor-
matie krijgen op gebied van 
lekker gezond eten en je-
zelf mooi maken door wim-
perextensions, genieten van 
gezonde smoothies en ui-
teraard kun je eens bekijken 
hoe mooi het zwembad ei-
genlijk is. Er is ook een sau-
na en die is vrij toegankelijk 
deze dag (met badkleding). 
Uiteraard heeft Lincherie een 
verkoopstand zodat je - ge-
inspireerd door de badmode-
shows - gelijk een aanschaf 
kunt doen! En dat is meteen 
ook het codewoord: inspira-
tie. De dames die de Ladies 
Night organiseren hebben er 
zelf inspiratie door gekregen. 
“It’s energetic”, vertellen ze er 
over. En zij brengen graag die 
inspiratie over op jou! En ho-
pen dus dat alle gezellige da-
mes uit Heemstede donder-
dag 16 maart komen. “Save 

the date!” De Ladies Night is 
gratis toegankelijk, en duurt 
van 18.00 tot 22.00 uur. Er 
zijn twee badmodeshows 
met mooie bikini’s, badpak-
ken, pareo’s en geweldige 
zonnebrillen (Stefans Brillen 
Heemstede) en die vinden 
plaats om 19.00 en om 20.30 
uur. Ze duren een half uur en 
ladyspeaker is Conny. Er lo-
pen acht modellen mee van 
verschillende leeftijden en 
confectiematen. De aquamix 
waaraan je mee kunt doen is 
van 18.00 tot 19.00 uur en de 
sportdemo vindt plaats van 
19.30 tot 20.30 uur. Let op: 
er zijn interessante win-ac-
ties én je gaat meteen goed-
gevulde goodiebag naar huis. 

Aanmelden voor de mode-
shows kan bij:
heemstede@lincherie.nl.
Kijk ook op Facebook voor de 
updates.
Joke van der Zee

Save the date! Donderdag 16 maart

Ladies Night: Een zinderende avond 
met mode, sport, lifestyle en winacties

Op de foto het organisatieteam: Annet, Miranka, Suus, Inge en 
Conny.

Kostbaar beeld het best bewaard 
met hulp van Amerstudio
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In onze drukke regio 
blijkt het vaak moeilijk 
om grote honden die 
veel ruimte nodig heb-
ben te plaatsen. Dat 
was ook zo voor onze 
vriendelijke reus Adnan, 
een Anatolische herder. 
Deze honden zijn gefokt 
voor de bewaking van 
vee, terrein en zijn ei-
genaar. Het zijn enorme 
dieren met een schoft-

hoogte van tussen de 70 en 80 cm. Flinke jongens, dus! 
Een Anatolische herder komt het best tot zijn recht op een 
groot terrein dat hij of zij kan bewaken voor de baas. En la-
ten die er nu hier in de buurt niet zoveel zijn. Het werd dus 
heel lastig voor ons asiel om een goede plek te vinden voor 
Adnan. 

Daarom zijn we maar eens gaan bellen met 
de collega-asielen in het oosten en noorden van het land. 
Regelmatig wisselen de opvangcentra van de Dierenbe-
scherming onderling honden uit om de kansen op adoptie 
te vergroten. Bij het ene asiel is er namelijk meer vraag naar 
grote honden dan bij het andere. Gelukkig was er in En-
schede een plekje voor Adnan. Op het platteland is er meer 
ruimte en dat is precies wat die grote jongen nodig heeft. 
En natuurlijk namen wij ook een hondje over van het asiel 
in Enschede. Deze keer was het Shirley, een klein Stafford-
teefje. Zij heeft inmiddels haar gouden mandje gevonden. 
We hopen dat dit voor Adnan ook niet lang meer zal duren.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met 
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook 
telefonisch bereikbaar.

Uitwisseling: meer kans voor asielhonden

‘Beter leren bij Joke’

Joke Hammann: “Ik geef ze 
het juiste zetje in de rug”
Heemstede - Joke Ham-
mann was docente Neder-
lands, zorgcoördinator en re-
medial teacher op het Men-
delcollege. Zij ging afgelopen 
juli met pensioen. Nu zet ze 
haar gecertificeerde experti-
se in via haar bureau ‘Beter 
leren bij Joke’ voor kinderen, 
maar ook voor volwassenen 
die moeite hebben met plan-
nen en structureren.

Joke Hammann: “Ik heb vroe-
ger lesgegeven in het basis-
onderwijs en daarna jaren in 
het voortgezet onderwijs. Nu 
wil ik echter met mijn exper-
tise doorgaan en hulp bieden 
aan kinderen die niet goed 
weten hoe ze gestructureerd 
kunnen leren en hoe ze moe-
ten plannen. Op het Mendel-
college vroeg ik aan de ou-
ders wat hun kind nodig had 
en ik merkte dat veel leer-
lingen behoefte hebben aan 

structuur en planmatig wer-
ken. Er zijn bijvoorbeeld leer-
lingen die van het VWO naar 
de Havo gaan omdat ze niet 
de juiste studievaardighe-
den hebben. Het gaat hier-
bij dus niet over hun intelli-
gentie. Dat is aan een kant 
niet zo vreemd: op de basis-
school krijgen kinderen na-
melijk nauwelijks huiswerk. 
Komen ze dan in het voort-
gezet onderwijs terecht, dan 
is het echt aanpoten en we-
ten ze niet hoe ze moeten le-
ren. Ik werk daarom met klei-
ne groepjes leerlingen uit 
groep 7 en 8 en ik leer ze le-
ren. En ook met leerlingen uit 
het voorgezet onderwijs en 
studenten. Het is goed van 
elkaar te leren, daarom geef 
ik mijn training het liefst in 
groepjes. Ik reik ze handvat-
ten aan hoe ze hun huiswerk 
moeten organiseren en hoe 
ze de leerstof moeten aan-

Joke Hammann (foto: Bart Jonker Productions).

pakken. Door mijn jarenlan-
ge ervaring in het onderwijs 
kan ik alle kinderen met leer- 
of gedragsproblemen geven 
wat ze nodig hebben. Ik ob-
serveer, ga het gesprek aan 
en geef het kind de richting 
die het nodig heeft. Ik heb 
hiervoor de opleiding ´Snel 
leren = leuk leren´ bij Time-
2Control afgerond en ben 
gecertificeerd trainer.
Ik geef ook remedial tea-
ching. Dit houdt in dat ik pe-
dagogische en/of didacti-
sche ondersteuning aan leer-
lingen bied met een bepaald 
leer- en of sociaal-emotio-
neel probleem, met de be-
doeling de leerprestaties te 
verbeteren. Je kijkt eigenlijk 
waar leerlingen op uitvallen 
en gaat er samen aan wer-
ken om deze uitval te voorko-
men. Dit geldt eveneens voor 
dyslectische leerlingen. Ook 
bekijk ik waarom een leerling 

niet gemotiveerd is. Zonder 
motivatie begin je niets, dat 
is de basis.
Een methode om de leerstof 
te structureren is het ma-
ken van een mindmap. Zo´n 
mindmap gebruik je om de 
leerstof samen te vaten en 
te onthouden. Een heel prak-
tische vorm van ondersteu-
ning dus. Leerlingen nemen 
hun eigen studieboeken mee 
en leren om te leren met be-
hulp van de boeken die ze 
dagelijks gebruiken. Ik ben 
geen huiswerkbegeleider, 

maar iemand die het juiste 
zetje in de rug geeft om zelf-
standig door te gaan. Ik ont-
vang de leerlingen het liefst 
in een huiselijke sfeer bij mij 
thuis. Met een kopje thee is 
het prettig werken.
Voor volwassenen geef ik te-
vens trainingen en work-
shops in mindmappen en 
snellezen.”

Meer informatie:
www.jokehammann.nl,
023-5251574 of 06 55734002.
Bart Jonker

Alle papa`s zwemmen weer 
af.

7500 zwemdiploma’s gehaald
Heemstede - Na het af-
zwemmen mochten de va-
ders voor de lol nog even in 
het water hun diplomazwem-
men nadoen. Dat zag er even 
anders uit dan zaterdag-
middag in het volle Sportp-
laza Groenendaal, waar 47 
kinderen hun A en B diplo-
ma haalden. Zij hebben een 
jaar geoefend op een kind-
vriendelijke manier, waarbij 

zwemveiligheid een promi-
nente rol inneemt.  Met veel 
vaardigheden die de mo-
derne recreant tegenwoor-
dig nodig heeft bij het recre-
eren in subtropische zwem-
paradijzen en bij activitei-
ten op, in en aan het buiten-
water. Naast de traditione-
le zwemslagen, zoals school-
slag en rugslag ook de borst-
crawl en de rugcrawl moeten 
zij tonen tijdens het diplo-
mazwemmen. Het hele team 
van Sportplaza Groenendaal 

stond te kijken hoe hun leer-
lingen het eraf brachten met 
leider Jan Hopman die de 
instructies gaf, met Marcel, 
Erica, Nicky, Jolanda, Ron, 
Marcel, Dennis, Astrid, Mag-
da en Leontine. De trotse 
ouders keken toe hoe die uk-
kies van 5 en 6 jaar uit de he-
le regio hun baantjes zwom-
men. Tijdens de lessen  leer-
den zij  samen te werken, op 
elkaar te wachten en  zwem-
men, in lekker warm wa-
ter. Nadat de laatste aantik-
te klonk er aan de andere 
kant van het grote bad een 
plons en zwom zeemeermin 
Stella naar de kinderen. Om 
zo goed als Stella te kunnen 
zwemmen hoef je geen gro-
te staart te hebben, het di-
ploma C halen en je bent een 
heel eind op weg. In ieder 
geval zwem je dan veilig in 
welk mooi tropisch binnen-
of buitenbad ook. Papa`1s en 
mama`s deden het met een 
A en B diploma, voor de kin-
deren is diploma C echt no-
dig.  Thijmen Woltering uit 
Hoofddorp, zes jaar, kreeg 
het 7500ste  diploma. Dat is 
volgens de manager Mar-
cel de Roo een mijlpaal voor 
Sportplaza Groenendaal die 
ruim 7 jaar geleden al met 
deze ABC methode begon. 
Gewoon doorzwemmen Pla-
za! 
Ton van den Brink 
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Heemstede - Al vele jaren 
is Zandvoortselaan nummer 
127 bekend als horecagele-
genheid. Van restaurant naar 
café, Heemstedenaren weten 
niet beter of er kon lekker ge-
geten worden en een drank-
je genuttigd worden, ‘De Dik-
ke Deur’ en ‘Pourquoi’ waren 
bekende namen. Sinds 2012  
is echter ‘De Baas’ the pla-
ce to be. Brasserie de Baas 
is meer dan een café waar 
je kunt eten: de menukaart 
toont een keur aan heerlijk-
heden. Natuurlijk kun je voor 
bij de borrel de bekende bit-
terbal bestellen maar er zijn 
ook nieuwe, spannende ‘bi-
tes’. Je kunt hiermee trou-
wens ook je menu starten. 
Een kleine variant als voor-
gerecht dus. Probeer ze uit! 
Daarna kun je je smaakpapil-
len trakteren op een hoofd-

menu, van vis, vlees of ve-
getarisch. Er is ruime keu-
ze maar de ‘steak tartaar’, de 
zeetong en de tournedos zijn 
regelrechte toppers. “Voor-
al om de tournedos staan we 
bekend”, vertelt eigenaresse 
Daphne. Ze kwam destijds al 
graag bij De Baas een hap-
je eten met haar man. Toen 
de uitbaatster van destijds 
in 2014 liet vallen de zaak te 
van de hand te willen doen 
nam Daphne haar kans waar. 
“Mijn functie bij woningcor-
poratie Ymere was bovental-
lig. Ik wilde altijd al iets voor 
mezelf beginnen en dus ging 
ik de uitdaging aan.” Sinds-
dien is er veel veranderd in 
De Baas. Zo is de menukaart 
grondig aangepakt, samen 
met de chefkok Diederik. “Ik 
wilde echt kwalitatief goede 
producten en zo is geschied”, 

aldus Daphne. Ze vertelt ver-
der dat de kaart eens per 
twee of drie maanden wordt 
vernieuwd. Chefkok Die-
derik valt bij dat gasten de-
ze maand nieuw op de kaart 
aantreffen kabeljauw beure 
blanc en rundersukade met 
aardappelpuree en rode kool.
“Natuurlijk gaan we ook mee 
met het seizoen, dus straks 
weer volop asperges. En on-
langs presenteerde we weer 
het succesvolle onbeperkt 
mosselen eten.” Daphne’s 
roots liggen in de horeca, 
haar ouders hadden de luxe 
lunchroom ‘Vriend Snacks’ 
in de Grote Houtstraat. Zij is 
met plezier gastvrouw bij De 
Baas en heeft pasgeleden het 
interieur vernieuwd. Verfrist 
eigenlijk. “Ja, dat oud-bruin 
waren we wel zat. Nu voeren 
lichte tinten de boventoon.” 

Wat wel gebleven is uit vroe-
ger tijd zijn de prachtige foto-
portretten van bekende men-
sen als Obama, Johan Cruijff, 
Oprah Winfrey, Godfather 
Marlon Brando en vele ande-
re beroemheden. Je hebt in 
De Baas op deze manier al-
tijd een gespreksonderwerp 
aan tafel! “Wie is dat ook al 
weer?” en “Weet je nog hoe 
goed hij was in die fi lm?”
Kom (weer) eens kennisma-
ken bij De Baas, overigens 
kun je ook bestellen via in-
ternet, zoek dan ‘Deliveroo’ 

op. Een nieuwe thuisbezorg-
organisatie, gericht op de wat 
meer luxe thuisbezorgd-me-
nu’s. 
Of kom gezellig in de zaak, 
die is ruimer van opzet dan je 
denkt: voor 50 personen zijn 
er tafels, opgesteld in sfeer-
volle hoekjes van het eta-
blissement. Zandvoortselaan 
127, Heemstede.

Informatie via 023-8885315 
of www.brasseriedebaas.nl.
Joke van der Zee

Kwaliteitsmenu’s op de Zandvoortselaan 127

Nieuwe uitstraling voor Brasserie de Baas

IJssalon Luciano verwent nu 
ook (in) Heemstede-Aerdenhout
Heemstede - De deuren van 
IJssalon Luciano in Overveen 
zijn nu nog gesloten maar het 
prachtig beschilderde raam 
van de salon nodigt alweer 
uit tot al het vrolijke en fris-
se lekkers dat komen gaat. In 
Overveen is Luciano inmid-
dels niet meer weg te den-
ken en op 3 maart gaat IJs-
salon Luciano alweer haar 
vijfde ijsseizoen in. En het 
vijfde jaar in Overveen wordt 
het eerste jaar in Heemstede-
Aerdenhout.
Want Luciano in Overeen 
krijgt er een zusje bij na-
bij station Heemstede-Aer-
denhout. Achter de scher-
men zijn de twee eigenares-
sen Barbara en Tanga alweer 
druk met de voorbereiding 
van het nieuwe ijsseizoen. 
Niet alleen met nieuwe en 
verfrissende smaken, maar 
ook druk in de weer met het 
op de been krijgen van een 
enthousiast ijsteam en dus 
de nieuwe ijssalon in Heem-
stede. Het belooft een bij-
zondere start van de lente te 
worden. En ook in Heemste-
de wordt de lat hoog gelegd. 
Kwaliteit, hygiëne en vooral 
vrolijke verwennerij gaat ook 
in de nieuwe ijssalon (Heem-

stede) de boventoon voe-
ren. Barbara en Tanga zijn 
er klaar voor. “Het is gewel-
dig om weer een nieuwe Lu-
ciano tot leven te wekken 
en ook Heemstede te mo-
gen verwennen met ons ijs”, 
zegt Barbara vol trots. Tanga 
vult aan: “Het was voor ons 
een hectische winter, maar 
we kunnen niet wachten tot 
op 3 maart ook in Heemste-
de de deuren opengaan.” Lu-
ciano is smaakvol. Dat geldt 
voor het ijs, maar ook de in-
richting zorgt voor een bij-
zondere ervaring. “Voor ons 
is Luciano meer dan alleen 
heerlijk ijs, het moet een vro-
lijk feestje zijn om hier te ko-
men”, zegt Barbara.  Het eer-
ste feestje dient zich al snel 
aan want tijdens de opening 
op 3 maart trakteert Lucia-
no haar gasten op een extra 
bolletje. Alle ontwikkelingen, 
nieuwtjes en acties van IJs-
salon Luciano in Overeen en 
Heemstede-Aerdenhout zijn 
te volgen via Facebook (Lu-
ciano Overveen/Heemste-
de) en Instagram (Lucianoo-
verveenheemstede). Locatie 
Heemstede: Zandvoortselaan 
177 nabij Station Heemstede-
Aerdenhout.

Geluidsoverlast aan de 
Gruquiusweg is er al ze-
ker 30 jaar en toen was de 
oplossing van de gemeen-
te Heemstede het bord 
50km.Iedereen netjes 50 
rijden, probleem opgelost. 
Als ik dan nu lees dat men 
dezelfde oplossing aan-
draagt als 30 jaar geleden, 
dan moet je wel van een 
andere planeet komen om 
te denken dat dit werkt.
Jan Lemsom, Cruquius-
weg 160, Heemstede

Van een
andere planeet

LezerspostBijzondere catalogi bij Studio voor Tuinkunst Dick Beijer
Heemstede - Studio voor 
Tuinkunst Dick Beijer pre-
senteert, in samenwerking 
met Antiquariaat Hovingh en 
Athenaeum Boekhandel, een 
unieke expositie op de locatie 
van de studio, Jan van Goyen-
straat 8 te Heemstede. Na het 
overlijden van een oud con-
servator van het Rijksmuse-
um kreeg het Haarlemse Anti-
quariaat Hovingh de beschik-
king over diens verzameling 
museumcatalogi. Een selec-
tie van deze zeer goed ge-
conserveerde publicaties is 
vanaf 4 maart te zien bij Stu-
dio voor Tuinkunst Dick Beijer. 
Ook is het mogelijk deze col-
lectors items aan te schaffen. 
Het betreft overwegend cata-

logi van het Stedelijk Muse-
um in Amsterdam. Het oudste 
exemplaar dateert uit 1956, 
het nieuwste uit 2014. Athe-
naeum Boekhandel zal de 
tentoonstelling ondersteu-
nen met een nieuwe collec-
tie boeken, waaronder het 
onlangs gepubliceerde boek 
over Ed van der Elsken, wiens 
werk momenteel te zien is in 
het Stedelijk Museum. In 1961 
exposeerde Karel Appel in het 
Stedelijk van Abbemuseum in 
Eindhoven en het Gemeente-
museum in Den Haag. De in 
perfecte staat verkerende ca-
talogus uit datzelfde jaar zal, 
samen met twee nieuwe boe-
ken over de kunstenaar in te 
zien en te koop zijn.

Op de foto chefkok Diederik 
en eigenaresse Daphne.
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Heemstede gaat afval 
anders scheiden, maar hoe?
Heemstede - Als het aan het 
gemeentebestuur ligt gaat de 
huidige afvalscheiding op de 
schop. Heemstede schaart 
zich achter het Landelijk Af-
valbeheersplan, dat streeft 
naar een afname van het 
restafval tot 100 kg per inwo-
ner in het jaar 2020. In 2025 
wil men zelfs komen tot 70 
kg per persoon. Het groot-
ste probleem is de hoeveel-
heid plasticverpakkingen, 
blik en drankkartons. De-
ze materialen zijn nog goed 
te verwerken om te herge-
bruiken. Het streven is mooi 
maar hoe doe je dat? De in-
woners zijn gewend om veel 
restafval in de grijze emmer 
of in de vuilcontainer te de-
poneren. Papier en glas wor-
den al goed gescheiden maar 
nu de rest nog. In een uitvoe-
rig stuk gaat het gemeente-
bestuur in op de verschillen-
de mogelijkheden. Een ex-
tra container voor blik, plas-
tic en verpakkingen of is het 
beter een ieder te bewegen 
zelf dit afval naar een con-
tainer te brengen? Het op-
halen van de grijze bak kan 
dan terug naar één maal per 
drie of vier weken. Grofvuil 
moet naar de werf worden 
gebracht of wordt tegen be-
taling opgehaald. Een ander 
systeem is om in de keuken 
alles te scheiden en later weg 
te brengen. Containers met 
een chip lezen af hoeveel ki-
lo men nog in de grijze bak 
stort. De betaling volgt dan 
per afgevoerde kilo. Het ‘af-
valtoerisme’ en dumpen zal 
het gevolg zijn. De chip kan 

ook aflezen hoe vaak de bak 
wordt buitengezet. Betaling 
volgt dan naargelang de bak 
veel of weinig langs de weg 
heeft gestaan. Plastic in zak-
ken met verpakkingsmateri-
aal en blik langs de weg zet-
ten heeft zijn nadelen we-
gens vervuiling of dieren die 
de zakken stukmaken. Klei-
nere containers is ook een 
optie. Wie weinig buitenruim-
te heeft zal een extra contai-
ner lastig vinden. Voor ande-
ren juist een uitkomst. Het 
meest voor de hand liggend 
is een uitbreiding van de 
brengvoorzieningen al vergt 
dit extra inspanning van de 
burger. De gemeente zal ook 
dan flink moeten investeren 
in nieuwe containers. Bij om-
gekeerd inzamelen wordt al-
leen het her te gebruiken af-
val opgehaald de rest moe-
ten de inwoners zelf naar een 
container brengen.

Een groep inwoners van 
Heemstede krijgt binnenkort 
een enquêteformulier toege-
zonden. Hierop kunnen zij, 
naast ideeën voor het inza-
melen van het afval ook aan-
geven wat in hun ogen de 
beste manier is om zoveel 
mogelijk afval, eenvoudig en 
zonder kostenverhoging te 
scheiden. Voor alles is iets 
te zeggen. Ouderen zullen 
bezwaar hebben tegen het 
wegbrengen, anderen heb-
ben ruimtegebrek voor nog 
meer containers. Meer grote 
containers op straat ontsiert 
de buitenruimte.
Eric van Westerloo

Oplossingen fietsparkeren 
rond station in zicht
Heemstede - Frequente ge-
bruikers van het station en 
passanten zien dagelijks de 
grote aantallen fietsen die 
her en der worden neergezet 
rondom het spoorwegstation 
Heemstede. De huidige mo-
gelijkheden om een fiets net-
jes in een rek te plaatsen zijn 
beperkt. Handhaven heeft 
geen zin en is ook unfair als 
je een fiets nergens kunt stal-
len omdat de rekken vol zijn. 
De gratis bewaakte stalling 
loopt mogelijk op haar ein-
de. De gemeente Heemstede 
en Bloemendaal betalen ie-
der de helft van het beheer. 
Bloemendaal heeft laten we-
ten dat zij daarmee in de zo-
mer van 2017 stopt. Dit gaf 
in de commissie ruimte boze 
gezichten. Zeker bij Groen-
Links, altijd een voorstander 
van het gebruik van de fiets. 
Juist de GroenLinks wet-
houder Kruijswijk van Bloe-
mendaal besloot om de co-
financiering te stoppen. Het 
Heemsteedse GroenLinks 
raadslid Thera van der He-
ijden gaat haar collega daar-
op aanspreken. Onderzoek 
door een extern bureau wees 
uit dat er mogelijkheden 
zijn, omdat er een verwachte 
groei (1800) is van het aantal 
te parkeren fietsen. De op-
lossingen variëren van extra 
plaatsen op het maaiveld tot 
het bouwen van een onder-
grondse fietsenkelder. Deze 

laatste optie overstijgt de 10 
miljoen euro. ProRail neemt 
de helft van de kosten voor 
haar rekening, maar doet dit 
alleen zolang de plaatsen op 
het maaiveld worden gerea-
liseerd. Ook dan gaat de uit-
breiding nog zeker 1,5 mil-
joen euro kosten. ProRail 
wacht op geld uit Den Haag 
en dat is een zaak voor het 
nieuwe kabinet. Dat kan dus 
nog even op zich laten wach-
ten. Intussen moet er iets ge-
beuren. Op basis van het 
onderzoek stelt wethouder 
Hooij voor nu al wat maat-
regelen te treffen. Zo denkt 
men op het parkeerterrein 
terrein bij het Vogelpark rek-
ken te kunnen plaatsen. Extra 
plaatsen op het Roemer Vis-
scherplein zijn mogelijk. Bij 
De Sprinter wil de wethou-
der palen plaatsen waaraan 
bakfietsen en dergelijke kun-
nen worden vastgemaakt. Op 
termijn denkt het college het 
aantal plaatsen in de stal-
lingen te verdichten via eta-
gerekken, het parkeerter-
rein beter te benutten en het 
plein aan de Leidsevaartkant 
van het station anders in te 
richten.
Het wachten is op de midde-
len die ProRail ter beschik-
king krijgt en een besluit van 
de gemeenteraad  hoeveel 
geld zij voor het plan over-
heeft. 
Eric van Westerloo

Volle kerk genoot!
Heemstede - De Cantorij van de Protestante Gemeente 
Heemstede , opgericht in 1986, bestaat 30 jaar. Dit jubi-
leum vierde het koor zondagmiddag in de Oude Kerk met 
een concert van deze cantorij, dat aangevuld werd met le-
den van het koor Plus-Minus. Dirigente Will Bakker stond 
stralend dit grote koor te leiden. Dertig jaar genieten van 
en met mensen die willen zingen. Aan dit koffieconcert 
werkten verder mee: * Linny van der Weijden, fluit * Marjo-
lein Sprengers, percussie * Willem-Jan Cevaal, orgel en pi-
ano. Een volle kerk genoot van de liederen en waar ze even 
de kans kregen, zong de hele kerk mee. Na afloop stond er 
in de Pauwehof wat lekkers klaar bij de koffie. 
Ton van den Brink 

Opbrengst 
collecte 

Hersenstichting
Heemstede - Dankzij de gif-
ten van vele Heemstedena-
ren heeft de collecte voor de 
Hersenstichting maar liefst 
3427,- euro opgeleverd. De-
ze prachtige opbrengst be-
steedt de Hersenstichting 
aan wetenschappelijk onder-
zoek en aan voorlichting. Zo 
krijgen mensen met een her-
senaandoening een betere 
toekomst. De Hersenstich-
ting bedankt alle Heemste-
denaren die zo gul hebben 
gegeven, en alle collectanten 
hartelijk voor hun bijdrage. 
De collecte vond plaats van 
30 januari tot en met 4 febru-
ari. Mensen die de collectant 
gemist hebben kunnen do-
neren door een sms te sturen 
naar 4333 met de tekst HS1 
voor 1,- euro HS2 voor 2,- eu-
ro of HS3 voor 3,- euro. Meer 
info: www.hersenstichting.nl.

Knutselclub 
maakt beestjes 

van vilt
Heemstede - Op woens-
dag 8 maart maakt de Knut-
selclub een combi: leuke 
beestjes van stukjes vilt! Je 
bent welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemste-
de in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
Kosten zijn: 5,- euro, een 
kaart voor 5 keer kost 22,50. 
Aanmelden: 023-5483828.
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Diploma A
Jaythan Ashruf, Faber Ba-
velaar, Lucas Bottelier, 
Furkan Camlidag, Oscar 
den Daas, Georg Matthi-
as Dobrinski Vallejo, Max 
Drabbe, Arthur Dumon-
net, Fenna Duvekot, Ni-
na Elsenaar, Jule  Fontein, 
Gianna van Gestel, Vic 
Goeijens, Jayden Gor-
ter, Berend Griffioen, Teun 
Groot, Bella Günther, Jazz 
Haitjema, Romy Hendriks, 
Mila van Heusden, Deanu 
Hoedeman, Ties Ketting, 
Meaghan Koelemij, Go-
vert Kok,Ties van Krimpen,  
Kate Kulk, Sara Mahm-
oud, Amber Morriën, 
Marijn Munter, Yfke Nout, 
Zeynep Öztürk , Danii Ple-
vier, Kick vd.Pol, Roos  
oster, Dani Rus, Emma- 
nuel Santana Fidanque,  
Sabrina Schenk, Jeff 
Schrier, Taeke Sijsma, 
Rayan Smit, Lexi Staats, 
Daniel Tasada, Elise Tol-
lenaar, Silvijn Tonen, 
Luuk Veenstra,  Zoë Ver-
geer, Max van der Weiden, 
David Westerkamp, Jills 
Willemse,  Sanne Zoet-
mulder. 

Diploma B 
Lyam van der Aar, Oba-
da Alhamood, Katja Ap-
pelman, Faisal Al Rachid 
Abazaid, Laila Al Rachid 
Abazid, Lili Al Rachid Aba-
zid, Sohia Bada, Elíéte van 
Bentum, Tidiane Brandt, 

Diploma-
zwemmen 
SportPlaza

Sjimm Britstra, Esra Ca-
kir, Thiago Chai Parsit- da 
Silva, Daan Coomans, 
Casper van Denderen, El-
la Deves,  Fréderique Dub-
bink, Stijn Duits, Ties Fluit-
man, Beren Su Gülsah 
Karabarak, Sena Gürfidan, 
Hidde Hendrik Haringsma, 
Jaylinn Helling, Liz Hoe-
deman, Bram Hoppen-
brouwers, Isis Huizinga, 
Daan Kluck,  Anna Klok-
ke, Jonne Knaapen, Bart 
van der Laan, Noa Ne-
derstigt, Sharaya Ramd-
janamsingh, Robin Rou-
ters, Jamairo Richards, 
Levy Smit, Ruben Tosse-
ram, Frederique Verhagen, 
Appie van Winsen, Thij-
men Woltering,

Diploma C 
Ergi Beysim, Kiyana Blijd, 
Tom Ettes, Duncan van 
Keeken, Maud Rothert,  
Kirsten Vis, Linde de Vries, 
Caitlyn Weerts, Lindsay 
Weerts,  Amien Wentholt, 
Ole Willekes, Frances de 
Witt Hamer, 

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 

Kon. HFC houdt redelijk stand 
tegen Jong AZ maar verliest toch
Regio - De eerste helft van 
het duel, afgelopen zaterdag, 
was helemaal voor de ploeg 
uit Alkmaar.
Met tien spelers van 20 jaar 
of jonger wisten zij na de af-
trap HFC volledig in de tang 
te nemen. Met razendsnel-
le aanvallen, technisch soms 
perfect, werkte de ploeg van 
coach Martin Haar zich naar 
voren. HFC had geen ant-
woord op de snelle balcir-
culatie van de Alkmaarders. 
Kansen regen zich aaneen 
maar reservedoelman Gerard 
van Rossum liet zien nog al-
tijd een doelman van klasse 
te zijn.  

Jong AZ zag een fraaie kop-
bal van Nick Doodeman net 
voorlangs gaan. Jop van der 
Linden heeft er al meer dan 
160 wedstrijden op Eredivi-
sieniveau op zitten. Na een 
half jaar blessureleed is hij 
via Jong AZ op de weg te-
rug. Een van zijn vrije trappen 
spatte uiteen op de kruising 
van paal en lat. HFC kwam 
niet verder dan een schot 
van Nigel Castien recht in de 
handen van doelman Nick 
Olij. Deze, van de jeugd van 
HFC afkomstige AZ doelman, 
hoefde weinig in actie te ko-
men. Net toen HFC, kort voor 
rust, wat meer vat op het spel 
kreeg viel er alsnog een doel-

punt voor AZ. Levi Opdam 
probeerde het maar eens 
met een schot van een meter 
of achttien. De bal schampte 
het been van Gert Jan Tame-
rus en verdween buiten be-
reik van Van Rossum in het 
doel. HFC dat voor de veran-
dering met een 1-4-5-1 op-
stelling speelde wiep in de 
tweedehelft alle schroom 
van zich af. HFC kreeg een 
aantal corners en vrije trap-
pen, al werden die hopeloos 
slecht genomen. De defen-
sie van AZ gaf geen krimp. 
AZ zakte wel steeds verder 
weg. Het frivole van de eerste 
helft verdween uit het spel, al 
blijft Jong AZ zelfs op 80% 
spelend nog een uitstekende 
ploeg. AZ was zelfs dicht bij 

een tweededoelpunt via een 
geplaatste kopbal van Fer-
dy Druijf. Zijn perfect inge-
kopte bal kon door Van Ros-
sum nog net naast de paal 
tot een corner worden ver-
werkt. Even later miste Druijf 
opnieuw oog in oog met Van 
Rossum. HFC liet in de twee-
dehelft zien goed te kunnen 
meevoetballen tegen de profs 
die wekelijks tien uur op het 
trainingsveld staan. Aan de 
inzet en werklust lag het ze-
ker niet. HFC krijgt zaterdag 
5 maart een herkansing in de 
thuiswedstrijd tegen Jong Vi-
tesse. HFC zal punten moe-
ten gaan halen want de hui-
dige 16e plaats ligt angstig 
dicht bij directe degradatie. 
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Hellas Sport G1-HBC G1: 1-2
HBC drijft (het) niet op de spits
Heemstede - Als je het ge-
luk hebt dat je een spits hebt 
die er zo maar 5 per wedstrijd 
in legt speel je makkelijk. Als 
die spits zich dan ziek af-
meldt wordt het lastig. Maar 
lastig is niet per definitie on-
mogelijk. Met die gedach-
te meldt HBC zich bij Hellas 
Sport.
Van het succesvolle “ei-
gen spel spelen” is een ie-
der doordrongen. Ook Gert-
Jan. Als vervangende spits 

neemt hij binnen 5 minu-
ten het eerste doelpunt voor 
zijn rekening. Uiteraard ge-
scoord op zijn geheel eigen 
wijze. De bal aan de voeten 
en door blijven rommelen tot 
die over de doellijn is. HBC 
heeft zo weer een vroege 
voorsprong. Tot rustig voet-
bal leidt het nog niet, wel tot 
overwicht. Op het midden-
veld heerst HBC en uit een 
van de vele aanvallen krijgt 
de keeper van Hellas Sport 

Nieuwe trainingspakken voor 
wedstrijdgroep HBC Gymnastics
Heemstede - De wedstrijdgroep van HBC Gymnastics timmert hard aan de weg. 
Na de overstap naar HBC is er een grote groei gekomen in het aantal wedstrijd-
meisjes. Van de vorige trainingspakken waren er niet meer voldoende en waren 
er een paar versleten, zodat gezocht werd naar nieuwe presentatiepakken voor 
wedstrijddagen. Deze werden gevonden van het merk Jako. Mede door de sa-
menwerking en sponsoring van Sport 2000 op de Binnenweg kunnen de meis-
jes zich nu opstellen op wedstrijddagen in mooie zwart/paarse trainingspakken.

de bal niet onder controle. 
Thomas is er dan als de kip-
pen bij om het af te maken. 
Met 0-2 is de vraag of het 
weer een grote uitslag wordt. 
Nee dus. Sterker nog, Hellas 
Sport verkleint de voorsprong 
nog voor de rust tot 1-2. 
De spelers begrijpen na de 
thee dat coach Jan met “bag-
ger” niet het steeds zwaarder 
wordende grasveld bedoelde, 
maar het spel van HBC. Re-
den om er een schepje bo-
venop te gooien. Vooral Je-
roen nam zijn taak als aan-
voerder serieus en ging voor-
op in de strijd. De verdedi-

ging, met een hoofdrol voor 
Maarten, gaf geen krimp. De 
duels werden wat pittiger, 
overigens zonder dat het on-
vriendelijk werd. Omdat de 
beide keepers geen doelpun-
ten meer toestonden, was de 

vreugdekreet van Denzel bij 
het eindsignaal begrijpelijk. 

Het ontbreken van de spits 
heeft geen punten gekost, 
maar vertrouwen in de rest 
van het team opgeleverd.
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werkdagen.
Info: www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zij-
onsdoel.

T/m 30 maart Acryl- en 
olieverfschilderijen, land-
schappen en dorpsgezich-
ten van Annemiek Loof. 
Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingstijden.  
  
T/m vrijdag 31 maart 
beeldgedichten van Vera 
Bruggeman, mmv dorps-
dichter Gerard Been-
tjes. Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein. Opening: 
woensdag 1 feb. 16.00 uur.

Film
Woensdag 8 en donder-
dag 16 maart ‘Down to 
Earth’ bij WIJ Heemste-
de, in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Ism Heem-
SteedsDuurzamer.
Over gezin dat op zes con-
tinenten leefde. Met inlei-
ding en nagesprek. 20u. 
Entree: 8,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

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

Zaterdag 4 maart Boek-
presentatie het ‘Monster-
bonsterbulderboek’ door 
Jozua Douglas en Marie-
ke Nelissen. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Toegang vrij. 
Reserveren gewenst:
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.

Woensdag 8 maart Knut-
selclub WIJ Heemste-
de, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
13.30-15u. 5,- entree. Aan-
melden: 023-5483828.

Lezingen
Zaterdag 4 maart Lezing 
over Het Kennisboek, An-
karaplantsoen 163 in Haar-
lem (Schalkwijk). 
18u. Gratis toegang. Vra-
gen en aanmelding bij Nel 
Bijlmer van Stichting Het 
Kennis Boek: 06-24759460. 

Woensdag 8 maart Prof. 
Frans Grijzenhout ver-
telt over herkomst por-
tretten Frans Hals ‘de hor-
logemaker en zijn vrouw’.  
Va. 19.30u. Vrij entree, bij-
drage welkom.
Aanmelden: 023-5321833,
administratie@vdgh.nl,
www.haerlem.nl.
Loc: Doopsgez. Kerk Haar-
lem, Frankestr. 24.

Markten en beurzen
Zondag 5 maart Vlooien-
markt in Spaarnehal Haar-
lem, Fie Carelsplein 1. 9.30-
16u. Toegang: 2,50 / kinde-
ren tot 11 jaar, onder be-
gleiding: gratis entree. In-

fo: 0229-244739 of 244649. 
www.mikki.nl.

Muziek
Zaterdag 4 maart Karsu 
zingt Play my Strings! In 
Oude Kerk Heemstede, 
Wilhelminaplein. 19,50 eu-
ro entree. Aanv. 20.15u. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Woensdag 8, donderdag 
9 en vrijdag 10 maart 
Muziekavonden Coornhert 
Lyceum met div. ensem-
bles, o.a. filmmuziek uit 
Starwars. V.a. 19.30u. Kaar-
ten: 2,50 via 023-5121616 
of info@coornhert.nl.
Lyceumlaan 1 Haarlem.

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

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

Maandag 6 maart 1e van 
4 lezingen ‘Oude Culturen 
van Europa’ bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. De andere data zijn: 
13, 20 en 27 maart. 14-16u. 
Kosten gehele serie: 50,-. 
Opgave:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Donderdag 9 maart eer-
ste van zes lezingen ‘De 
geschiedenis van de tuin 
in de kunst’. 20-22u. Bij 
WIJ Heemstede, kosten in 
totaal: 60,-. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl Of: 
023-5483828.

Politiek café
Donderdag 9 maart in de 
Luifel, Herenweg 96 bij WIJ 
Heemstede bijeenkomst 

AgendA

met thema ‘Heeft de bur-
ger nog zin?’. Aanv. 20u. 
Toegang vrij.

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

T/m vrijdag 24 maart 
KZOD-leden tonen werk 
in thema ‘Tussen Zwart 
en Wit’ in Kloostergangen, 
Haarlems stadhuis, Grote 
Markt. 8-17u. gedurende 

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.

Theater
Zaterdag 11 maart Taboe-
doorbrekend stuk ‘Help, 
ik leef’, stuk met humoris-
tische insteek over leven 
met kanker. 15-16.30u.
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Kaarten 7,50 via 
023-8885367 of info@ 
inloophuiskennemerland.
nl / www.inloophuiskenne-
merland.nl.
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Symfonisch Blaasorkest viert 20-jarig bestaan

Heemstede – Met een car-
navalesk feesttoetertje be-
groette voorzitter SBO, Ma-
rijke Bosman een volle Pink-
sterkerk op het muziekfeestje 
want het Symfonisch Blaas-
orkest werd 20 jaar. Welis-
waar nog een jonkie, verge-
leken met  St. Michael die 
al dik over de honderd is en 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest dat al 50 jaar bestaat, 
maar met 63 leden die on-
der leiding van Leon Bosch 
van toeteren en blazen we-
ten. Dat lieten ze zondag-
middag horen in de afgela-
den Pinksterkerk. Altijd leuk 
om voor een volle bak te spe-
len. De Zuid Limburger Leon 
had gekozen voor het Heem-
steedse feestje in plaats van 
carnaval. Hij gaf bij ieder 
muziekstuk een korte uitleg, 
waardoor je nog meer kon 
genieten. Zoals bij de High-
lights van “Chess”, een mu-
sical van ABBA die gaat over 
een schaaktweestrijd tijdens 
de koude oorlog. “Sheperd1s 
Hey” een volksliedje waarin 
je bekende loopjes ontdekt 
die je altijd tegenkomt in dat 

Teisterband op volle sterkte.

Concert 
met de 
Teisterband

soort liedjes en dat is leuk. 
In “Oregon’ hoor je de cow-
boys en de Indianen tekeer 
gaan op de prairies. Twin-
tig jaar muziekplezier waar je 
op een zondagmiddag graag 
naar luistert.

Teisterband
De Teisterband van de SBO 
gaat na de pauze spelen en 
iedereen veert op. Je hoort 
iets bekends, dat blijft de rest 
van het concert zo. Allemaal 
bekende muziek met soms 
even het: oh ja waar ken ik 
dat van.  Soms muziek uit de 
jaren 40 van de vorige eeuw 
met toppers als Moonlight 
serenade en In the mood. Bij 
deze nummers leek de Teis-
terband met de 35 leden bij-
na een Big Band met Miklos 
Fürst als de bevlogen diri-
gent die ook muzikanten uit-
daagt om solo`s te spelen. En 

de klarinet stond op net als 
de trombone, de trompet en 
tenslotte de saxofoon. Heer-
lijke hoogtepunten voor het 
publiek en de solisten. “Rou-
te 66” is een bijna verplicht 
nummer en je reist muzikaal  
gewoon mee naar de West. 
“Mack the Knife” is een klas-
sieker van de Teisterband 
al uit de tijd van de oprich-
ter Bert Steinmann, je ziet de 
muzikanten genieten als ze 
dit nummer spelen.

Ietsje ouder dan SBO, speelt 
de Teisterband in Heemste-
de vooral bij feestjes op de 
Binnenweg en Raadhuis-
straat met kerstavond en bij 
de veteranendagen. Ze willen 
mensen blij maken met hun 
muziek. Daarmee werd ook 
dit jubileum een feestje met 
een toeter.
Ton van den Brink  

‘Het leven met maffe monsterouders’
Heemstede - Voor alle kin-
deren (3 tot 7 jaar) met ‘net-
te’ ouders! Zaterdag 4 maart 
is om 11.00 uur bij boekhan-
del Blokker een feestelij-
ke presentatie van het Mon-
sterbonsterbulderboek Van 
Jozua Douglas en Marieke 
Nelissen.
Je bent welkom op de Bin-

nenweg 138 in Heemstede. In 
Het monsterbonsterbulder-
boek tovert Bruno zijn ouders 
tot monsters. Maar het leven 
met maffe monsterouders is 
toch niet zo leuk als hij dacht. 
Ze maken te veel lawaai en 
veel te veel rommel. Lukt het 
Bruno zijn ouders weer terug 
te toveren?

Jozua zal voorlezen uit zijn 
nieuwe prentenboek en na 
het voorlezen kunnen kinde-
ren naar hartenlust monsters 
plakken, knippen en kleuren 
met Marieke en Jozua.

Toegang vrij! Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

In deze uitgave:
- Verordening starterslening 
 gemeente Heemstede 2017
- Omgevingsvergunningen 

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vrijdag 3 maart
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 3 maart van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017
Stemmen in een andere gemeente 
met een kiezerspas
Bent u niet in de gelegenheid om op 15 maart in 
Heemstede te stemmen? Ook bij deze verkiezing 
kunt u dat in een andere gemeente in Nederland 
doen door een kiezerspas aan te vragen.

Wat moet u doen?
- Wissel uw stempas om voor een kiezerspas bij de 

publieksbalie in het raadhuis. U kunt dit doen tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

- Vraag de kiezerspas digitaal aan via het 

formulier K6 op www.heemstede.nl > Politiek en 
Organisatie > Tweede Kamer 2017. Het ingevulde 
formulier moet uiterlijk 10 maart 2017 bij de 
gemeente ontvangen zijn.

Kandidatenlijsten ook in braille en in 
grote letters 
Uiterlijk 10 maart ontvangt u de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamerverkiezing. Als u moeite heeft met 
het lezen van deze kandidatenlijst, dan kunt u in het 
raadhuis langskomen voor een kandidatenlijst in 
braille of met grote letters.

Zaterdag 4 maart en woensdag 8 maart 
Gemeente met infostand en koffiewagen 
langs winkelgebieden
De gemeente Heemstede gaat op zaterdag 
4 maart en woensdag 8 maart met een mobiele 
informatiestand en een koffiewagen langs bij 
de winkelgebieden. Iedereen wordt van harte 
uitgenodigd om - onder het genot van een kopje 
koffie - ter plekke te reageren op de ideeën om de 
winkelgebieden in Heemstede verder te verbeteren. 
Maatregelen gaan over bijvoorbeeld: parkeren voor 
auto’s en fietsen; route naar de winkelgebieden; 
fietsstroken, oversteekplaatsen en de 
voorrangsregeling op de Binnenweg; bloembakken 
of ander groen; bankjes; het schoonhouden van de 
winkelgebieden. Andere ideeën zijn natuurlijk ook 
welkom!

Locaties
Op zaterdag 4 maart tussen 9.30 en 15.00 uur 
staan wij in de Raadhuisstraat en Binnenweg 
achtereenvolgens op het plein bij de dorpspomp, 
het ontmoetingsplein van de Binnenweg (in de 
buurt van de Hema) en bij de Binnendoor. Tussen 
15.30 en 17.00 uur vindt u ons in de Jan van 
Goyenstraat bij de PLUS-supermarkt.
Op woensdag 8 maart staan we in de ochtend 
op de weekmarkt in de Valkenburgerlaan. Vanaf 
circa 13.00 uur komen we naar De Glip bij de COOP-
supermarkt. Vanaf circa 15.00 uur zijn we op de 
Zandvoortselaan te vinden in de buurt van de AH-
supermarkt.

Concreet aan de slag
Nu er in 2016 een visie voor de winkelcentra is 

gemaakt, is het tijd om concreet aan de slag te 
gaan. Zodat het nu en in de toekomst prettig 
en gevarieerd winkelen is in Heemstede. De 
medewerkers van de gemeente komen de plannen 
om de winkelgebieden te behouden en versterken 
toelichten en bespreken. En dat doen ze waar 
ondernemers en consumenten te vinden zijn: in de 
winkelgebieden zelf! Ook andere belangstellenden 
worden uiteraard van harte uitgenodigd hun 
mening te komen geven. 
Eerder zijn de voorstellen al per winkelgebied 
overlegd met de betreffende ondernemers. 
Op 16 maart bespreekt de raadscommissie Ruimte 
de verbetervoorstellen. Daarbij worden alle 
ingezamelde reacties, inclusief die van 4 en 8 maart, 
meegenomen. Het is de bedoeling dat de raad op 
1 juni 2017 een definitief besluit neemt over het 
pakket van maatregelen.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 149, wijzigen reclame en vervangen 

kozijn, wabonummer 118198, ontvangen 
 10 februari 2017
- Burgemeester van Lennepweg 30, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 118685, ontvangen 13 februari 
2017

- Jan van Goyenstraat 22, het splitsen van het pand 
in een winkel en woning, wabonummer 118886, 
ontvangen 13 februari 2017

- Wasserij Annalaan 97, het maken van een trapgat, 
wabonummer 119285, ontvangen 13 februari 
2017

- Schollevaarlaan 35, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 120197, 
ontvangen 15 februari 2017

- Zandvoorter Allee 39, het plaatsen van 
 3 dakkapellen, wijzigen pui in de voorgevel en 

plaatsen trap, wabonummer 121106, ontvangen 
16 februari 2017 

- Lorentzlaan 65, het plaatsen van een opbouw 
op de garage/berging, wabonummer 120946, 
ontvangen 16 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 54, wijzigen raam in nooddeur, 

wabonummer 95473,  verzonden 23 februari 2017
- Linge 43, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 116713, 
verzonden 23 februari 2017

- Beethovenlaan 55, vergroten dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 105110, 
verzonden 24 februari 2017

- Jan van den Bergstraat 57, plaatsen dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 98611, 
verzonden 24 februari 2017

- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 84737, verzonden 27 februari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 10, wijzigen reclame, 

wabonummer 115952, ontvangen 26 januari 2017

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

Omgevingsvergunningen

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

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

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

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

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

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

Uitschrijvingen 
basisregistratie 
personen (BRP)
Voornemen uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen de volgende persoon per 7 februari 
2017 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
 - Mevrouw A. Muzafarova (geb. 03-04-1995), 

Brabantlaan 26

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot 12 april 2017 reageren door contact op 
te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Besluit uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 4 januari 2017 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- De heer M.E. Vlieland (geb. 02-07-1974), 

Utrechtlaan 17

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en 
met 13 april 2017 bezwaar maken. 

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

Verordening starterslening gemeente 
Heemstede 2017
Op 26 januari 2017 heeft de raad de Verordening 
starterslening gemeente Heemstede 2017 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 

starterslening gemeente Heemstede te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking via  
www.officielebekendmakingen.nl.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.
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