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Bestel via 
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Geen eenrichtingsverkeer IJzeren brug
Winkelvisie in commissie Ruimte op 10 maart
Heemstede - Op 10 maart 
wordt de Heemsteedse win-
kelvisie besproken. Het col-
lege heeft besloten een groot 
aantal conclusies in het rap-
port van DTNP over te ne-
men.
De situatie voor de fietsers 
wordt verbeterd door duide-
lijk aan te geven wat de fiets-
stroken zijn. De voorrangs-
regels rond de IJzeren brug 
worden aangepast zodat het 
verkeer beter kan doorstro-
men. Het voorstel van DTNP 
om op de brug eenrichtings-
verkeer in te stellen wordt 
(na protest van de winke-
liers) niet overgenomen. Er 
komt een aantal zebrapaden, 
zodat voetgangers veiliger 
kunnen oversteken. Er wordt 
bekeken hoe de Binnendoor 
kan worden opgeknapt, al 
bezit de gemeente de pan-
den aan de Binnendoor niet. 
In de Raadhuisstraat blijft het 
tweerichtingsverkeer zoals 
het nu is. De maximale par-

keertijd wordt verlengd van 
twee naar drie uur. Het col-
lege staat positief tegenover 
het openen van meer terras-
sen op de Binnenweg/Raad-
huisstraat. Op enkele locaties 
wordt gekeken of er extra 
parkeerplaatsen kunnen ko-
men, al zal dat zeer beperkt 
mogelijk zijn.
Als het aan het college ligt, 
wordt op de Zandvoortselaan 
geen blauwe (parkeer)zone 
ingericht. Het huidige regi-
me blijft daar van kracht. Het 
in twee richtingen openstel-
len van de Binnenweg noord 
ziet het college niet zitten. De 
kosten voor een aanpassing 
(tussen 280.000 en 500.00 
euro) zijn hoog en deze in-
vestering komt de veiligheid 
voor voetgangers en fietsers 
niet ten goede. De winkeliers 
in het noordelijke deel van 
de Binnenweg wijten de te-
rugloop aan omzet juist aan 
het eenrichtingsverkeer. Het 
was hun belangrijkste wens. 

Binnenweg noord.

Als oplossing wordt voorge-
steld de afslagverboden op 
de Spaarnzicht- en Land-
zichtlaan op te heffen. Dit 
voor een proefperiode van 
één jaar. 
Het college staat niet onwel-
willend tegenover een uit-
breiding van de PLUS-markt 
in de Jan van Goyenstraat 
tot ongeveer 1500 m2 vloer-
oppervlak. De ondernemer 
heeft (nog) geen plannen in 
die richting. De locatie voor 
een nieuwe supermarkt bij 
de Slottuinen wordt als on-
gewenst afgedaan. Voor een 
vestiging van de Vomar tus-
sen Eijkenlaan en Binnenweg 
ziet het college momenteel 
onvoldoende maatschappe-
lijk draagvlak. Bij de vorming 
van het college is afgespro-
ken om geen medewerking 
te verlenen aan deze bouw-
plannen. Het college onder-
schrijft wel dat een schaal-
vergroting van de Vomar er-
gens in het centrum zou 
moeten worden gefaciliteerd. 
De winkeliers zijn des dui-
vels. Er zou veel te weinig re-
kening zijn gehouden met 
hun wensen. Ze hebben het 
gevoel er tijdens het onder-
zoek voor spek en bonen bij 
te hebben gezeten. Uiteraard 
heeft de gemeenteraad het 
laatste woord, te beginnen 
op 10 maart. Verwacht mag 
worden dat veel insprekers 
het inspreekrecht gaan ge-
bruiken om al dan niet hun 
steun te betuigen aan het 
plan.
Eric van Westerloo

Geen asielzoekers op 
terrein Hartekamp

Heemstede - Per 1 april had de gemeente met De Har-
tekamp Groep afgesproken asielzoekers voor de perio-
de van één jaar te huisvesten. Dit op voorwaarde dat er 
gezinnen in de acht beschikbare woningen zouden ko-
men. Nu blijkt dat het COA geen gezinnen kan leveren. 
Alleenstaande mannen wel maar dat vindt de Hartekamp 
Groep een ongewenste situatie. De op te vangen perso-
nen moeten aansluiting vinden bij de huidige bewoners. 
Alleenstaande mannen passen niet direct in het beeld dat 
de Hartekamp Groep daarbij heeft. Wethouder Ates gaat 
de nu ontstane situatie in regionaal verband bespreken. 
Heemstede moet dit jaar aan 67 mensen opvang bieden. 
Tot dit moment ligt men goed op schema. Nu de mogelijk-
heid vervalt om ongeveer 30 statushouders op de Harte-
kamp te huisvesten is dit een tegenvaller. Er zal nu elders 
naar woonruimte gezocht worden.
Eric van Westerloo

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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Plexat’s 
Kokkerelgala (8+)
Heemstede - Vrijdagavond 
18 maart is het grote Plexat’s 
Kokkerelgala bij Wij Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede van 19.00 tot 
21.30 uur. Entree: 4,-.
Neem al je vrienden mee!
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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-
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 het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 13 maart 
Vijfde zondag Veertigda-
gentijd
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein: 10.00 uur, ds. P.I.C. 
Terpstra Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).
 

www.pknheemstede.nl

De Jan van Goyenstraat 26 is 
heel lang een fotostudio, an-
nex fotowinkel geweest lezen 
we in de krantenbronnen en 
stratenboeken van het NHA. 
De toenfoto is wederom een 
fragment uit een straatfoto 
van het NHA van 1980.

Op 16 december 1932 in de 
eerste Heemsteedsche Cou-
rant staat een artikel over 
een fotografi e-atelier dat 
wordt geopend door foto-
grafe Truus Knopper. Ze was 
vooral gespecialiseerd in 
kinderfotografi e, zoals por-
tretten e.d.: “Ze worden zoo 
gauw groot…. Uw kinde-
ren. Daarom is het zo leuk 
een aandenken te hebben 
uit hun babyjaren. De mooi-
ste herinnering is wel een
natuurlijke aardige foto van ze”,
lezen we in een advertentie. 
In augustus 1937 ging Truus 
in ondertrouw met een ande-
re fotograaf: C.H. Jesse. In de 
Heemsteedsche Courant van 
3 mei 1940 een leuke adver-
tentie: “Als de schoonmaak 
voorbij is…. Als alles weer 
frisch en helder is…. Dan…
ontbreekt alleen nog een
leuke en zonnige foto van Uw 
kinderen. Laten wij die eens 
voor U maken. Fotografi sch-
Atelier Truus Jesse-Knopper.”
Op 1 november 1957 ston-
den beide echtlieden nog 
steeds ingeschreven op de 
Jan van Goyenstraat 26 in 
het Heemsteeds Stratenboek 
van dat jaar, maar op 1 janu-
ari 1993 wordt Truus Knop-
per ook nog vermeld in het
stratenboek van dat jaar. Wat 
er in die tussentijd gebeurd 
is, is wat lastig te achterha-
len, maar in de bouwtekenin-
gen bij de gemeente Heem-
stede vinden we o.a. een aan-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (14)

vraag voor gevelreclame in 
1997 voor kledingwinkel ‘No 
Doubt’, de nieuwe winkel-
eigenaar. 
In mei 2009 nog een leu-
ke actie voor Moederdag 
(Heemsteder 13 mei 2009), 
waarbij een kleine fotostudio 
ingericht is in de kledingwin-
kel en kinderen een foto kon-
den laten maken voor Moe-
derdag, dus toch nog even 
een link naar het verleden. In 
oktober 2011 opende Heerlijk 
Heemstede zijn deuren in de 
Jan van Goyenstraat 26 met 
o.a. een mooi assortiment de-
licatessen en gebak en zoete 
lekkernijen uit het Tummers 
Patisserie assortiment. De 
huidige eigenaar Bakker van 
Vessem zit er inmiddels weer 
sinds februari 2013.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van februari 2016 met 
een iets andere uiterlijk van 
de voorpui.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 16 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom.

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 13 maart 10.00 uur 
onderwijsdienst
dhr. Cris van Dusseldorp
o.a. coach bij Groundwork

www.rafael-nehemia.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 13 maart, 10.00 
uur: ds. W. van Galen 
(Heemstede)    

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 13 maart, 10:00 uur
Ds. G. Th. Vollebregt uit 
Sassenheim
6e Lijdenszondag

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 13 maart, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
R. van den Beld (Baarn)

www.adventskerk.com

Maak een
Palmpasenstok
Heemstede - Zondag 20 
maart kunnen kinderen in 
de St. BAVO kerk Heemste-
de Palmzondag vieren. Neem 
een Palmpasenstok mee. 
Wat heb je nodig om die te 
maken?
•  Twee stokken van 70 en 40 

cm
•  Crêpe papier geel of groen                                                         
•  Mandarijntjes/sinasappel-

tjes
•  Chocolade-eitjes
•  Ongepelde pinda’s
•  Papieren slinger
•  Broodhaantje, zelfgemaakt 

of van de bakker.

Vraag pa, ma, opa, oma of de 
buurman om het kruis te ma-
ken. Omwikkel je stok met 
het crêpepapier. Maak de 
mandarijntjes/sinasappeltjes 
vast en rijg de nootjes aan el-
kaar. Het broodhaantje mag 
bovenop en de chocolade-
eitjes willen ook een plekje. 
Versier je stok met bloeme-
tjes en natuurlijk je zelfge-
maakte slinger.
De viering begint om 10 uur 
aan de Herenweg 88.
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“Telecom zit in mijn bloed!”

Service, kwaliteit en gezelligheid 
bij Telephone City Haarlem
Regio - Zohra Roustaie (29 
jaar) heeft afgelopen week-
end haar nieuwe telecom-
winkel Telephone City, aan de 
Gedempte Oude Gracht 68 in 
Haarlem-Centrum geopend. 
Maak gebruik van het een-
malige, speciale openings-
aanbod: ontvang bij aanschaf 
van een telefoon een acces-
soire gratis t.w.v. 20 euro! Of 
ontvang 30% korting op een 
accessoire zonder telefoon.

Een geweldige
inspiratiebron
Zohra: “Mijn vader is echt 
een geweldige inspiratiebron 
voor mij. Toen hij vijftien jaar 
geleden uit Afghanistan naar 
Nederland kwam, is hij ge-

woon een telefoonwinkel be-
gonnen. Hij zag toentertijd al 
veel toekomst in de telecom-
branche  Hij is nu nog steeds 
actief in de telecom en hij is 
zelfs nog aan het groeien. 
Mijn broer heeft inmiddels 
ook een telefoonwinkel, dus 
je kunt zeggen dat telecom 
ons echt in het bloed zit!”

Uitstekende, persoonlijke
service
“Ik probeer iets in Haarlem 
neer te zetten wat uniek is, 
iets wat nog steeds de es-
sentie en het karakter heeft 
van wat mijn vader ons heeft 
geleerd. Dat doe ik door een 
breed assortiment van toe-
stellen en accessoires, een 
uitstekend prijs-kwaliteitver-
houding en het leveren van 
meer dan uitstekende, per-
soonlijke service. Je kunt bij 
mij terecht voor in- en ver-
koop van mobiele telefoons 

(in alle prijsklassen), hoes-
jes, gadgets, overige acces-
soires en natuurlijk mijn pro-
fessionele reparatieservice 
(voor zowel fysieke als soft-
warematige schade) voor al-
le merken.”

Kwaliteit en advies op
maat
“Graag luister ik naar mijn 
klanten en ik lever altijd kwa-
liteit en advies op maat. Het 
gaat mij er niet om dat ik ie-
mand een dure telefoon ver-
koop; het belangrijkste voor 
mij is dat iedere klant mijn 
winkel met een glimlach op 
zijn gezicht verlaat. Dat hij 
weet dat hij altijd op mijn 
service kan rekenen. En dat 
er altijd ruimte bij mij is op de 
comfortabele sofa om even te 
genieten van een kopje koffie 
en een gesprek.
Noem het maar Perzische 
gastvrijheid!”

Wethouder Hooij verricht opening notariskantoor 
Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen
Heemstede - Op 17 maart 
vindt de opening plaats van 
het verbouwde notariskan-
toor van Huisman Hoogen-
doorn & Wieringa Notaris-
sen te Heemstede, van Mer-
lenlaan 19.
Om 10.30 uur zal wethouder 
Heleen Hooij de opening ver-
richten door onthulling van 
het nieuwe naambord aan de 
van Merlenlaan.
Per 1 maart is Mr Jacob Wie-
ringa uit Haarlem (Fontein-
laan) ingetrokken in het 

prachtige kantoorpand aan 
de van Merlenlaan. Jacob 
Wieringa gaat een samen-
werking aan met Mr Edzo 
Huisman, die sinds 1999 no-
taris in Heemstede is. No-
taris Jacob Wieringa neemt 
het aktenbestand van notaris 
Stuart uit Haarlem mee.

Doel van de samenwerking 
is specialisatie op de notarië-
le rechtsgebieden onroerend 
goedrecht, familie- en erf-
recht en ondernemingsrecht.

Aan het kantoor zijn verbon-
den Mr Hester Busz, kandi-
daat-notaris en  oud-notaris 
Mr A.J. Hoogendoorn als ad-
viseur. Notaris Huisman heeft 
het aktenbestand van Axel 
Hoogendoorn overgenomen. 
Op het kantoor werken ver-
der acht medewerkers.
De zolder van het pand aan 
de Van Merlenlaan is gron-
dig verbouwd door aanne-
mer Draijer Bouw uit Heem-
stede onder begeleiding van 
architect Annemieke Terstal.

Creatief Centrum Bennebroek verhuist 
van Heemstede naar Bennebroek
Heemstede - Na wat om-
zwervingen krijgt het Crea-
tief Centrum Bennebroek een 
nieuw onderkomen bij de 
Protestante Gemeente ‘Het 
Treftpunt’ in Bennebroek. Tot 
de verhuizing blijft CCB op 
de huidige locatie in de Oude 
Meelfabriek in Heemstede. 
Het CCB zocht al geruime tijd 
de mogelijkheid om terug te 
gaan naar Bennebroek. Er 
werd gekeken naar een cen-
trale plek die toegankelijk en 
goed bereikbaar is voor ie-
dereen.  Vorig jaar werd het 
CCB  benaderd door Het Tref-
punt en uitgenodigd voor een 
gesprek over eventuele huis-
vesting. De verdere bespre-
kingen vonden in goed over-
leg plaats en mondden uit in 
het ondertekenen van een 
intentie-verklaring. Daarmee 

werd de basis gelegd voor 
een duurzame huisvesting op 
een multifunctionele locatie, 
centraal in Bennebroek.
Op 18 maart om 16.00 uur 
wordt het officiële huurcon-
tract door beide partijen op 
feestelijke wijze onderte-
kend.
Eerdaags gaat de verbou-
wing en schilderwerk van 
start. Het CCB verhuist in de 
maand augustus dit jaar naar 
het nieuwe onderkomen. In 
september, met ingang van 
het nieuwe cursusseizoen, 

zijn de cursisten van har-
te welkom op de nieuwe lo-
catie. Het adres is: Het Tref-
punt, Akonietenplein 1, Ben-
nebroek. De locatie is nage-
noeg gelijkvloers tevens goed 
bereikbaar per openbaar ver-
voer en er zijn ruim voldoen-
de parkeerplaatsen (gratis) 
De cursussen blijven in de 
huidige vorm voortbestaan. 
Het CCB staat bekend om de 
laagdrempeligheid, gezellig 
sfeer, individuele benadering 
en creativiteit. Het nieuwe 
programmaboekje zal eind 
juni verschijnen. Wilt u meer 
informatie en wilt u het CCB 
volgen, kijk dan op de websi-
te: www.creatiefcentrum.nl of 
kijk op Facebook.
Meer informatie over Het 
Trefpunt vindt u op:
www.pkntrefpunt.nl.

Lezers schrijven ons

Als trouwe lezer van de Heemsteder lees ik met wisselen-
de belangstelling de columns van Khaled Sara, waarin hij 
begrip probeert te kweken voor gewoonten van Syriërs. Ik 
vind dat dikwijls interessant om te lezen. Tijdens het lezen 
van uw vorige column voelde ik echter de behoefte om de 
vooroordelen die ik proefde uit uw column te weerleggen.
In Nederland is begraven of cremeren een vrije keuze. 
Deze keuze heeft niet altijd met kosten te maken. De as 
wordt bovendien niet in zee geworpen maar uitgestrooid. 
Eenmaal ben ik bij het uitstrooien van de as van een 
cliënt aanwezig geweest. Het was een heel intiem en 
plechtig moment.

Wij begraven onze nabestaanden niet binnen 24 tot 48 uur. 
We worden in de gelegenheid gesteld om het lichaam zelf, 
of met behulp van een uitvaartverzorger te verzorgen en 
op te baren. Het lichaam wordt thuis of in en rouwcentrum 
opgebaard. Minstens 5 dagen maar vaak ook wat langer. 
Tijdens deze periode kunnen nabestaanden afscheid 
nemen van hun dierbare met als slotstuk een prachtige 
afscheidsdienst waarin dikwijls muziek wordt gemaakt of 
beluisterd en waarin vaak vol warmte en dankbaarheid een 
herinnering wordt uitgesproken door familieleden, vrien-
den, collega’s, verzorgers.

Jazeker, er wordt misschien minder gehuild dan u in Syrië 
gewend bent, maar als u twijfelt aan de intimiteit waarop 
Nederlanders met hun overleden dierbaren omgaan, dan 
zou u eens een wandeling moeten maken op de begraaf-
plaats in Heemstede, aan de Herfstlaan.

Laten we leren van elkaars gewoonten zonder daar en 
waardeoordeel aan te koppelen.

Neel Parkema, Heemstede

Reactie op column Khaled 
Sara over de dood

 
04   de Heemsteder  •  9 maart 2016





Thomas houdt van eten, maar houdt zo erg van eten 
dat hij een beetje te zwaar aan het worden was. Daar-
om is Thomas afgelopen oktober gestart met de Satiety 
Challenge. Dit is een programma van Royal Canin waar 
dieren onder begeleiding afvallen. Thomas is regelma-
tig langs gekomen om gewogen te worden en zo zijn 
gewichtsverlies in de gaten te houden. Elke keer wordt
bekeken of hij niet te langzaam of te snel afvalt.
Overgewicht bij dieren is een groot probleem. Bij de kat 
ligt het probleem van suikerziekte op de loer. Katten met 
overgewicht hebben een veel groter risico op het ont-
wikkelen van suikerziekte dan katten die goed op ge-
wicht zitten. Daarnaast, zowel bij hond als kat, wordt de 
gewrichten meer belast. Ontstekingen aan de gewrich-
ten, artrose, zien we ook vaker bij te zware dieren dan 
bij dieren met een goed gewicht.  Daarom is het van be-
lang om uw huisdier goed op gewicht te houden. Het 
voer is hierin de belangrijkste sleutel. Op bijna elke zak 

voer staat achterop een 
tabel met de aanbevolen 
hoeveelheid voer. Let op, 
hier wordt geen rekening 
gehouden met alle tus-
sendoortjes! Dus blokjes 
kaas, stukjes ham, laat-
ste restje vla uit laten lik-
ken etc. zitten hier niet bij.
Helaas geldt voor dieren 
ook dat ieder pondje door 
het mondje gaat.
Wij kunnen Thomas in ie-
der geval van harte felici-
teren, want hij is heel goed 
af gevallen! Hij begon bij 
7.15 kg en is keurig afge-
vallen naar 5.82 kg. Het 
kostte voor de eigenaren 
en Thomas in het begin 
wel wat moeite. De eerste 
dagen vond hij dat hij veel 
te weinig eten kreeg, maar 
later ging dat gelukkig be-
ter. Met dit mooie resul-
taat is het het ook waard 
geweest. We hopen dat hij 
op dit gewicht stabiel blijft 
en nog een lang gelukkig 
kattenleven mag hebben.

Dieren in 
het nieuws

voer staat achterop een 
tabel met de aanbevolen 
hoeveelheid voer. Let op, 
hier wordt geen rekening 
gehouden met alle tus-
sendoortjes! Dus blokjes 
kaas, stukjes ham, laat-
ste restje vla uit laten lik-
ken etc. zitten hier niet bij.
Helaas geldt voor dieren 
ook dat ieder pondje door 
het mondje gaat.
Wij kunnen Thomas in ie-
der geval van harte felici-
teren, want hij is heel goed 
af gevallen! Hij begon bij 
7.15 kg en is keurig afge-
vallen naar 5.82 kg. Het 
kostte voor de eigenaren 
en Thomas in het begin 
wel wat moeite. De eerste 
dagen vond hij dat hij veel 
te weinig eten kreeg, maar 
later ging dat gelukkig be-
ter. Met dit mooie resul-
taat is het het ook waard 
geweest. We hopen dat hij 
op dit gewicht stabiel blijft 
en nog een lang gelukkig 
kattenleven mag hebben.

Drs Vincent Polak

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Thomas 
streeft 
naar een 
goed 
gewicht

Fiets mee met de 30 uur van Ree
Heemstede - Toen Jasper de 
Zwart, eigenaar van Verfhan-
del Ree, benaderd werd door 
één van zijn klanten om sa-
men iets te organiseren voor 
meer onderzoek naar kan-
ker, twijfelde hij geen mo-
ment. Roy Steenbergen gaat 
met zijn dochter Fleur en een 
aantal teams deelnemen aan 
de Alpe d’HuZes dit jaar en 
daarmee is het idee voor ‘de 
30 uur van Ree’ geboren: de 
wielen van spinningbikes 
in de etalage van Verfhan-
del Ree wel 30 uur lang (dus 
ook ’s nachts!) te laten draai-
en tegen een donatie! “Maar 
ja, wat doe je dan ’s avonds 
in een verfwinkel?” moet Jas-
per hebben gedacht. Dus 
hebben Roy en Jasper loka-
le ondernemers benaderd en 
zo ontstond er een heus pro-
gramma, dat vrijdag 11 maart 
om 10 uur afgetrapt wordt 
door wethouder en locobur-
gemeester Remco Ates en 
waar uiteindelijk ook een su-
shiworkshop, bingo-avond, 
ontbijt, yogales en stoelmas-
sages onderdeel van zijn!  De 
‘30 uur van Ree’ gaat door op 
zaterdag 12 maart. 
“Het is hartverwarmend om 
te zien hoe enthousiast col-
lega-ondernemers reageren. 
De betrokkenheid uit zich in 
zelf een stukje Alpe d’Huez 
bij ons ‘beklimmen’ en tot ve-
le donaties. En dan niet al-
leen - welkome - gelddona-
ties, zoals o.a. door onze gro-
te verfl everancier Akzo No-
bel, maar ook donaties in an-
dere vormen, zoals vers fruit 
voor de fi etsers, hapjes en 
drankjes voor tijdens de bin-
go avond, broodjes en be-

leg voor het ontbijt en na-
tuurlijk het mogen lenen van 
de spinningbikes van Nieuw 
Groenendaal. Ook de ca-
deaus die gedoneerd wor-
den voor de bingo-avond zijn 
niet mis. Grote en kleine prij-
zen zijn er te winnen, zoals 
een fi jn boek, luxe horloge, 
mooie reiskoffer, diverse ca-
deaubonnen (o.a. voor een 
high tea voor 2 personen in 
het Oude Slot) en als klap op 
de vuurpijl een unieke opoe-
fi ets van Sander Tweewie-
lers gepimpt door Verfhandel 
Ree!” aldus een enthousiaste 
Jasper.  “Ik kan niet iedereen 
hier benoemen, maar ik dank 
iedereen ontzettend voor hun 
gulheid!” 
Wil jij ook je steentje bijdra-
gen? Kijk voor uitgebreide in-
formatie op www.verfhandel-
ree.nl of www.facebook.com/
verfhandelree en schrijf je al-
vast in voor:
•  30 minuten voor een dona-

tie van 7,50 (ook ’s nachts!)

•  deelname aan de sushi 
workshop o.l.v. de chef van 
Catering de Dreef (www.ca-
teringdedreef.nl)

•  deelname aan de spetteren-
de bingo avond 

•  een lekker ontbijtje tussen 
de verfblikken

•  ‘Yoga met een glimlach’ ge-
geven door Sonia Luthra 
(www.health-happiness.org) 

•  een genietmomentje met de 
stoelmassage door Saskia 
of Froukje(www.praktijkde-
lente.nl)

Binnenlopen mag altijd, óók 
om de fi etsers even aan te 
moedigen, de sfeer te proe-
ven, een kleine donatie te 
doen, lege fl essen(bonnetjes) 
in te leveren of een speciale 
Alpe d’HuZes kaars te kopen. 
De kinderen kunnen zich on-
dertussen vermaken op het 
springkussen of in de zand-
speelbak. 
Verfhandel Ree, Binnenweg 
89, Heemstede.

Vlnr: Fleur Steenbergen, Jasper de Zwart, Roy Steenbergen.

Poetsles van TandZuiver
Heemstede – In het kader van het onder-
wijsproject ‘Hou je mond gezond!’ krijgen 
leerlingen van een aantal Haarlemse basis-
scholen poetsinstructie op school of in de 
praktijk van TandZuiver in Heemstede. In de 
week van de mondgezondheid, van 14 tot 
18 maart, zullen de kinderen uit de groepen 
4,5, 6, 7 & 8 langs de praktijk gaan om ken-
nis te maken met de tandheelkunde. Op de 
deelnemende scholen zal een tandarts les 
geven aan de overige groepen. Tijdens de-
ze bijzondere poetsles wordt de leerlingen 
kennis bijgebracht over de mond en het 
gebit, tandenpoetsen, gaatjes en de zeven 
eet- en drinkmomenten. 
 
TandZuiver verzorgt deze les in het kader 
van het onderwijsproject ‘Hou je mond ge-
zond!’, geïnitieerd en ontwikkeld door het 
Ivoren Kruis. Doel van het lesproject is het 
bevorderen van een gezonde mond door 
het terugdringen van tandbederf en het sti-
muleren van tandartsbezoek. Verder wil het 
Ivoren Kruis bij ouders van kinderen in peu-

terspeelzalen en basisscholen bewustwor-
ding creëren van de eigen invloed op de 
(mond)gezondheid. Kinderen die de juiste 
houding, kennis en vaardigheden aanleren 
om hun gebit en mond goed te verzorgen, 
zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg 
bij het voorkomen van ernstiger vermijdba-
re ziektes, zoals diabetes en hart- en vaat-
ziekten. 
 
De verslechterde situatie van de kinderge-
bitten in ons land is de aanleiding voor de 
ontwikkeling van het project. Gebleken is 
dat 25% van de kinderen in Nederland zijn 
tanden niet of slecht poetst. Bovendien ko-
men nog te veel kinderen niet of te laat bij 
de tandarts. Ouders horen kinderen vanaf 
jonge leeftijd (rond het tweede jaar) mee te 
nemen naar de tandarts. Veel ouders we-
ten niet dat een bezoek aan de tandarts of 
mondhygiënist vergoed wordt uit de basis-
verzekering voor kinderen tot 18 jaar.
Meer informatie op:
www.houjemondgezond.nl.

Dans je mee?
Heemstede- Mix-It is dé 
dance-avond in De Princehof. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, maar ook 
het publiek van deze avond 
is een mix tussen mensen 
mét en zonder verstandelij-
ke beperking. Gewoon lek-
ker dansen en wat drinken 

met vrienden en vriendinnen. 
Jij komt toch ook? Trek je iets 
geks aan?

Iedereen is van harte welkom 
op zaterdag 19 maart van 
19.30 tot 22.00 uur, bij WIJ 
Heemstede in De Princehof, 
Glipperweg 57,  Heemstede. 
De entree is 6,50 inclusief 2 
frisdrankjes.
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Regio – In de nabije omge-
ving, in Nieuw-Vennep, is de 
Amerstudio gevestigd. Een 
studio waar eigenaar Rob 
de Groot onder andere druk 
doende is om divers materi-
aal over te zetten op dvd. Of 
het nu om oude smalfi lms 
gaat, dia’s, videomateriaal of 
fotonegatieven: de Amerstu-
dio weet er raad mee. Het is 
natuurlijk zonde dat herin-
neringen van een bijzonde-
re dag of vakantie van wel-
eer niet meer terug te kijken 
zijn, gewoonweg omdat u de 
juiste apparatuur niet (meer) 
meer heeft om het allemaal te 
bekijken. Het kan ook zijn dat 
het oude materiaal geen goe-
de kwaliteit meer heeft. In dat 
geval schakelt u de Amerstu-
dio in. Heeft u vragen en wilt 
u er informatie over: Rob de 
Groot maakt graag een af-
spraak met u. 
Uw opdracht is in goede en 
vertrouwde handen bij hem. 
Voor wat betreft het overzet-
ten van oud fi lm- of fotoma-
teriaal op dvd kan ook wor-
den gezorgd voor bijpas-
sende muziek. Wel zo mooi 
want muziek roept soms net 
de emotie op die zo past bij 
het beeld. Dat maakt het be-

kijken van dia’s of fi lms over 
vroeger nog leuker. 
En wat te bedenken van 
een presentatie voor fami-
liekring? Stel er is een jubi-
leum op komst. Bijvoorbeeld 
een huwelijkspaar of fami-
lielid dat een respectabe-
le leeftijd bereikt. Hoe leuk 
is het om dan speciaal voor 
die persoon of personen een 
vakkundige fi lm op dvd aan 
te kunnen bieden? En on-
derdeel van de feestelijkhe-
den is natuurlijk om de fi lm 
met de hele familie te bekij-
ken. Waarna de ontvanger(s) 
de dvd later kan bekijken, 
in alle rust. “Wij kunnen bij-
voorbeeld uit uw fotoboeken 
scannen of een doorlopen-

de slide-show vervaardigen 
van uw foto’s en dia’s om op 
uw beeldscherm of televisie 
te herbeleven”, leest u op de 
website van de Amerstudio. 
Daar kun u ook op uw ge-
mak de vragen en antwoor-
den lezen. 

Bent u juist op zoek naar ie-
mand die een promotiefi lm 
over uw bedrijf, vereniging 
of stichting wil maken? Te-
genwoordig een interessan-
te manier om de aandacht op 
uw bedrijf of activiteiten te 
vestigen. Bespreek de moge-
lijkheden bij de Amerstudio.
Meer informatie op www.
amerstudio.nl, 06-22549780 
of info@amerstudio.nl 

BPB Solutions zorgt voor 
administratieve ontzorging
Heemstede - Geboren en 
getogen in de hoofdstad van 
ons land, verhuisde Bas Blu-
menthal in 2006 met zijn ge-
zin en zijn bedrijf naar Heem-
stede. Blumenthal is specia-
list op het gebied van belas-
tingen en fi nanciën, houdt 
kantoor aan de Eykmanlaan 
in de Geleerdenwijk, maar 
gaat ook graag bij zijn klan-
ten langs. 
“De diversiteit binnen mijn 
klantenkring is voor mij 
een grote bron van inspira-
tie. Grote en kleine bedrij-
ven, gerenommeerde namen, 
zzp-ers en start ups. Hore-
ca, bouwbedrijven, ontwer-
pers, artiesten, fi lm- en ge-
luidstechnici. Het is fantas-
tisch om met zoveel verschil-
lende mensen en zaken te 
mogen werken. Het geeft me 
veel energie en zorgt ervoor 
dat ik met veel branches ver-
trouwd ben geraakt.”
 
Het bedrijf van Blument-
hal, BPB Solutions, geeft ad-
vies bij juridische kwesties en 
personeelszaken, maar de fo-
cus ligt op fi scale en fi nanci-
ele zaken. “Daar ligt mijn (ei-
gen) expertise”, benadrukt 
hij. “Een ondernemer moet 
een grote hoeveelheid ad-
ministratieve handelingen 
verrichten, wat fl ink kan af-
leiden van zijn of haar co-
re business. Zeker het groei-
end aantal zzp-ers en de gro-
te hoeveelheid start ups van 
de laatste jaren hebben be-
hoefte aan administratieve 
‘ontzorging’ – of het nu gaat 
om belastingen, boekhou-
ding of de jaarrekening. Zij 
hebben immers (nog) geen 
personeel. Voor die ontzor-
ging zorg ik.”
 
Blumenthal noemt zichzelf 
een ‘fi nancieel holist’. ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat ik een fi -

nancieel advies, of dat nu 
voor een bedrijf bedoeld is of 
voor een particulier, het bes-
te kan geven als ik de totale 
fi nanciële situatie kan bekij-
ken; dus niet alleen de belas-
tingen, alleen het inkomen, 
alleen de hypotheek of alleen 
het vermogen. Ik moet het 
complete fi nanciële plaatje 
kunnen zien en de persoon-
lijke wensen kennen; alleen 
dan is het mogelijk om het 
optimale advies te geven en 
de perfecte hulp te bieden.”
 
Voor iedereen die zijn belas-
tingen en fi nanciën liever zelf 
regelt maar weleens twijfelt 
aan een berekening, aftrek-
post of hypotheek-construc-
tie: Blumenthal heeft ook 
een second opinion-service, 
waarin hij uw berekeningen 
controleert en u van advies 
voorziet.
 
BPB Solutions, Eykmanlaan 
15, Heemstede.
www.bpbsolutions.nl Bel of 
mail vrijblijvend voor infor-
matie of een afspraak:
06-54240345,
info@bpbsolutions.nl.

Bas Blumenthal.
 

Een brief van de postbode
En u was...?

Ik heb als postbode een klein mankement: 
ik ben niet goed in gezichten. Wie ik één 
keer heb gezien, kan ik maar zelden de 
tweede keer plaatsen. Zie ik desbetreffen-
de in dezelfde context, dan heb ik nog een 
kans, maar zomaar los, in het wild, dat is te-
veel gevraagd. Om niet te duidelijk door de 
mand te vallen, compenseer ik mijn visueel 
gebrek met een zekere alertheid op verwij-
zingen van mijn gesprekspartners naar een 
eerder gesprek. Mijn gesprekspartners, on-
dertussen, gaan er volledig vanuit dat ik hen 
gewoon herken. Zij herkennen mij tenslot-
te ook.
Dat is niet eerlijk natuurlijk. Zij kunnen mij 
zien vanachter hun ramen, ik hen niet. Zij 
zijn met zo’n vijfhonderd bewoners en ik ben 
maar één postbode. En zij zien eruit als ge-
wone mensen en ik ben ‘oranje-boven’.
En dat scheelt allemaal wél, want als als ik 
alleen maar mijn eigen zelf ben, herken-
nen mensen mij ook niet altijd. (Mevrouw 
Post, loopt u nou ook wel eens rond met 
een chow-chow, of bent u dat niet?) Fiet-
send door Haarlem krijg ik op een groet tot 
een wijkbewoner soms alleen een bevreem-
de blik – ‘komt me bekend voor, maar al sla 
je me dood ...’ 

Sommige 
m e n s e n 
zijn so-
wieso er-
ger dan ik. 
Een wijk-
bewoon-
ster die 
ik al jaren 
ken, komt 
laatst op me af en zegt: “Ah, u bent de post-
bode van de stukjes in de krant. Nou zie ik 
u eens.” Ik vertel haar dat ik haar al de weg 
heb gewezen toen ze nog maar net in de 
wijk was komen wonen. Toegegeven, ‘incog-
nito’, als medewijkbewoner. Maar sindsdien, 
verzeker ik haar, was ik haar toch regelmatig 
tegengekomen. Ik loop nu eenmaal zowat 
dagelijks rond. En ik zal haar zeker ook ge-
groet hebben, want dat doe ik nu eenmaal. 
Toch was ik haar nooit opgevallen. 
Als om mijn beweringen te onderstrepen, 
kom ik haar een uurtje later weer tegen. 
“Dag mevrouw, ziet u wel, daar ben ik weer.” 
Misschien dat ze me nu herkent.  
En misschien herken ik u ook de volgende 
keer. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

laatst op me af en zegt: “Ah, u bent de post-

Ook voor bedrijfspromo’s en commercials

Amerstudio haalt uw oude 
herinneringen naar de tijd van nu

Aubade Koningsdag afgeschaft
Heemstede - Koningsdag (27 april) valt dit jaar rond een 
vakantieperiode, waarschijnlijk trekt de dag dan minder 
bezoek. Daarnaast doet de geringe belangstelling voor de 
aubade in de ochtend, de gemeente besluiten de opzet 
iets te veranderen. De aubade vervalt. Om 14.15 is er tijd 
ingeruimd om de nieuw te decoreren inwoners van de ver-
sierselen te voorzien. De burgemeester zal, naast een kor-
te toespraak aan het adres van de gelukkigen, de bijbeho-
rende ridderorden opspelden.
Daarna is het tijd voor de veteranen. De inwoners van 
Heemstede die dat willen krijgen vervolgens de gelegen-
heid in het raadhuis het glas te heffen op de gezondheid 
van onze Koning. De rest van het programma blijft zoals 
het ieder jaar het geval is. Voor detailinformatie van al-
le activiteiten zie deze krant in de loop van de komen-
de weken.
Eric van Westerloo
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Vrijdag 18 maart is Nationale Pannenkoekdag
Eet ze op z’n allerlekkerst bij 
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg
Heemstede - Op vrijdag 18 
maart vindt in heel Nederland 
de tiende Nationale Pannen-
koekdag plaats. Dit jaar gaan 
ruim 850 scholen aan de bak 
voor ouderen. Jong bakt voor 
oud, dus duizenden enthou-
siaste kinderen bakken enor-
me stapels oer-Hollandse 
pannenkoeken op scholen 
en in oudereninstellingen. En 
tienduizenden blije ouderen 
smullen en genieten daar-
van. Dát is en blijft het be-
proefde recept van Nationa-
le Pannenkoekdag. Neder-
landse scholen blijken stapel 
te zijn op Nationale Pannen-
koekdag. Wat begon in 2007 
met 60 scholen is inmiddels 
uitgegroeid tot een landelijk 
feest waar ruim 850 scholen 
aan meedoen. 
 
Pannenkoekweetjes
Een paar pannenkoekweetjes 
om van te smullen. De 12-ja-

rige Nick wist in een half uur 
iets meer dan 11 pannenkoe-
ken te verorberen en won 
daarmee het eerste NK pan-
nenkoeken eten. Wie verbe-
tert op Nationale Pannen-
koekdag het wereldrecord 
zo snel mogelijk pannenkoe-
ken bakken? Het staat op 80 
pannenkoeken in 17 minu-
ten. Een andere uitdaging is 
de hoogste stapel pannen-
koeken. Dan moet je wel – 
net als de kersversewereld-
recordhouder  – doorstape-
len tot meer dan 101,8 cm. En 
wie weet dat Rotterdam een 
Pannekoekstraat heeft en de 
meeste Pannekoeken (fami-
lies Pannekoek) in Epe wo-
nen? Nationale Pannenkoek-
dag wordt mogelijk gemaakt 
door Tefal en Koopmans. Bei-
de initiatiefnemers organise-
ren Nationale Pannenkoek-
dag om jong en oud op een 
vrolijke manier met elkaar in 
contact te brengen en een 
leuke dag te bezorgen. 

Pannenkoeken eten 
in Heemstede
Naast zelf pannenkoeken 
bakken kun je in Heemste-
de heerlijke pannenkoeken 
eten bij het bekende Pan-
nenkoekenhuis De Konijnen-
berg. Het gezellige restau-
rant aan de Herenweg 33 be-
staat dit jaar maar liefst 155 
jaar! Dus… is er iets te vie-
ren bij De Konijnenberg. Let 
op de advertentie elders in 
deze krant. En heeft u iets te 
vieren, vier het dan op ge-

noemd adres. Want:  ieder-
een lust een pannenkoek. 
Jong en oud genieten van 
de heerlijke versbereide pan-
nenkoeken. Op traditionele 
wijze maar probeer ook eens 
een pannenkoek die u niet zo 
gauw zou nemen.
Liever geen pannenkoek? 
Dat kan ook: het menu biedt 
ook heerlijke andere winter-
se gerechten deze periode. 
En verlekker u nu alvast over 
de desserts… Een smakelij-
ke afsluiter na de pannen-
koek. Kijk ook eens op:
www.dekonijnenberg.nl.
Elke dag geopend van 12.00 
tot 20.00 uur.
Telefoon: 023-5848096.

Pannenkoek ‘Primavera’ met 
blauwe kaas, rauwe ham en 
balsamicostroop.

Koos eet een pannenkoek 
pesto, tomaat, mozzarella.

Jubileum
Heeft u ook een jubileum te 
vieren? Verjaardag? Trouw-
dag? Familiedag? Vier het 
bij de Konijnenberg.

30 plus Disco Classics party 
at Landgoed Elswout
Regio - Op zaterdag 12 
maart organiseert Swing-
steesjun.nl een bruisend 30+ 
disco classics dansfeest in 
de Orangerie van Landgoed 
Elswout in Overveen (vlakbij 
Haarlem). Aanvang is 20.30 
uur en het einde om 01.00 
uur. Adres is Elswoutslaan 
22 in Overveen. Je krijgt bij 
binnenkomst een welkomst-
drankje. Vervolgens is het 
volop genieten in een onge-
dwongen en stijlvolle setting 
met andere ‘friendly 30up’ in 
een prachtige monumenta-
le setting. In de Bloemenzaal 
draait dj Wally de Lux een 
swingende mix van 70s, 80s 
en 90s en een paar toppers 

uit moderne tijden. De Oran-
gerie serveert heerlijke free 
snacks. Als je nog wat wil bij-
praten met je vrienden doe 
dat in de lounge-areas. De 
dresswens op deze avond is 
casual chique.
De monumentale Orangerie 
op het Landgoed Elswout is 
de grootste van Nederland. In 
de 18e en 19e eeuw werd zij 
gebruikt als showkas door de 
landgoedeigenaren. Parke-
ren is gratis op de grote ver-
lichte parkeerplaats.
Een toegangkaart kost 16,50 
euro (inclusief welkomstcon-
sumptie). Kijk op:
www.swingsteesjun.nl.
Een deurticket kost 20,- euro.  

Haarlemse Wings Ensemble 
viert 10-jarig bestaan

Regio - Met het Grand Nonetto van Spohr, de Bagatellen 
van Dvorák, De Lyrische en Zinnenprikkelende Wals van 
Sjostakovitsj en de Antieke Hongaarse Dansen van Farkas 
op de lessenaars geeft het Wings Ensemble op zondag 20 
maart een feestelijk en gevarieerd concert. Dit seizoen viert 
het Haarlemse muziekgezelschap haar tienjarig bestaan. 
Het concert wordt een muzikaal feestje waarbij de blazers 
en de strijkers samen en apart te horen zijn en er naast veel 
muzikale feestvreugde ook plaats is voor een tikje nostal-
gie. Na afloop van het jubileumconcert is er gelegenheid 
om onder het genot van een kopje koffie of een glas wijn 
de musici te feliciteren met het tweede lustrum. Het con-
cert vindt tweemaal plaats: om 11.30 en om 15.00 uur.
Programma: Jubileumconcert:
Louis Spohr Grand Nonetto opus 31.
Antonín Dvorák Bagatellen
Dmitri Sjostakovitsj Lyrische en Zinnenprikkelende Wals
Férenc Farkas  Antieke Hongaarse Dansen
Locatie is de Janskerk Haarlem, Jansstraat 40, Haarlem. 
Toegang 20,- euro; Vrienden Wings: 15,- euro. Reserveren 
wordt aanbevolen: www.wingsensemble.nl.

Heemsteedse Reddingsbrigade bij Mud Masters

Heemstede - Voor wie zich het afgelopen weekend afvroeg wat er al-
lemaal aan de hand was in het Haarlemmermeerse Bos: het ging om de 
‘Mud Masters 2016’. Een parcours met obstakels door veel modder. De 
deelnemers konden kiezen uit verschillende afstanden, variërend van 6 
tot 42 kilometer. Aan de tiende editie van de Mud Masters deden ruim 
13.000 mensen mee! Bij zo’n groot evenement zijn veel vrijwilligers be-
trokken. De Heemsteedse Reddingsbrigade zorgde grotendeels voor de 
bewaking en begeleiding van de mensen. Vanwege de koude weers-
omstandigheden was hun hulp hard nodig, diverse deelnemers raakten 
onderkoeld.  Er deed ook een groep zweminstructeurs van de HRB mee. 
Door goed samen te werken haalden zij allen de finish!
Info: www.heemsteedsereddingsbrigade.nl.
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Heemstede - Dementie is een her-
senaandoening waarbij je langzaam 
maar zeker geheel afhankelijk wordt 
van de zorg van anderen. De meest be-
kende vorm is de ziekte van Alzheimer. 
In Nederland lijden ruim 250.000 men-
sen aan dementie. Gelukkig kunnen de 
meeste dementerenden thuis wonen, 
maar voor partners en kinderen is het 
vaak een zware last. Niet alleen om-
dat het gedrag van de dementerende 
verandert en lastig kan zijn, ook om-
dat je als mantelzorger je partner, va-
der of moeder langzaamaan verliest en 
schuldgevoelens op de loer liggen.
Alzheimer kan niet worden genezen en 
dat is een nare boodschap. Toch zijn 
er oplossingen! Niet in de zin van ge-
nezing, wel alledaagse en praktische 
oplossingen voor thuis. Meestal is het 
mogelijk om op waardige en respect-
volle wijze met moeilijk gedrag om te 
gaan, om de dementerende actief te 
houden en te betrekken bij alledaagse 
activiteiten en om thuis een veilige om-
geving te creëren.

Anders omgaan met dementie
door informatie en training 
Ook in Nederland bestaat nog veel on-
begrip en onvermogen, waardoor de-
menterenden niet altijd de zorg en toe-
wijding krijgen die mogelijk is. Onze 
medewerkers zien dagelijks hoe hoog 
de nood kan zijn. Om deze redenen 
heeft Home Instead de cursus ‘Om-
gaan met Alzheimer’ ontwikkeld. In 2 
bijeenkomsten van 2,5 uur komt aan 
bod:

• Wat is dementie
• Omgaan met gedragsveranderingen
• Betrekken bij alledaagse activiteiten
• Het werken met een levensboek
• Waardigheid, respect en veiligheid.

Wij bieden deze cursus kosteloos aan 
familieleden aan. Tijdens deze cursus 
leert u veranderd gedrag begrijpen en 
leert u uw gedrag af te stemmen op uw 
familielid.

Deel 1 van deze cursus vindt plaats 
op donderdag 24 maart van 18.30 tot 
21.00 uur.
Op donderdag 31 maart  vindt deel 2 
plaats van 18.30 tot 21.00 uur.
Locatie: Home Instead Thuisservice 
Zuid-Kennemerland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. U bent van harte welkom. 

U kunt zich aanmelden via:
info@homeinstead.nl of 023-8200392.

www.homeinstead/zuid-kennemer-
land.nl

Uitnodiging: cursus ‘Omgaan met Alzheimer’

Aan het einde van de maand 
treedt de lente in maar tot 
die tijd (en later ook nog wel) 
kan het nog behoorlijk koud 
zijn en vriezen. Dat bewijst 
bijgaande foto. Het is het be-
vroren bloemknopje van de 
heester Spirea.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Goede voornemens komen 
uit bij FM HealthClub
Heemstede - FM He-
althClub aan de Kerklaan 
kijkt terug op twee zeer suc-
cesvolle maanden. Het jaar 
begon uitstekend, het open 
weekend in januari werd heel 
druk bezocht en veel Heem-
stedenaren besloten de stap 
te nemen en werden lid van 
de club. De grote vraag die 
iedereen dan stelt is: “Hoe-
veel van deze leden trainen 
nog?”  Maar liefst 93% van 
de leden die zich tijdens het 
open weekend hebben inge-
schreven trainen regelmatig 
in de club.

Volgens de leden en teamle-
den heeft FM HealthClub dit 
resultaat te danken aan het 
concept dat nu al meer dan 
9 jaar succesvol blijkt te zijn. 
FM HealthClub is een klein-
schalige sportschool waar 
trainers en leden elkaar ken-
nen.  Bij binnenkomst is 
de gezellige sfeer van de 
sportschool direct voelbaar. 
Naast de uitstekende sfeer 
zijn er een aantal aspecten 
van het concept dat men-
sen zeer aanspreekt , zoals 
de persoonlijke begeleiding, 
groepslessen, lidmaatschap-
pen en gemak.

De lancering van ‘FMper-
sonaltouch.nl’ een digita-
le agenda waar leden online 
een persoonlijke trainings-
sessie kunnen inboeken 
blijkt een enorme toegevoeg-
de waarde te zijn. Leden kun-
nen wanneer ze willen een 

persoonlijke trainingssessie 
aanvragen, zo werden er veel 
sessies aangevraagd voor 
een specifiek skiprogramma 
voor in de wintersport. Ieder 
nieuw lid krijgt maar liefst 3 
persoonlijke trainingssessies 
waarin een programma op 
maat wordt samengesteld. 
Hierna worden om de 3 we-
ken persoonlijke afspraken 
gemaakt om de vorderingen 
te evalueren en de trainin-
gen waar nodig aan te pas-
sen. Met deze aanpak beha-
len leden resultaat en wordt 
de motivatie om door te gaan 
alleen maar groter.

De diverse groepslessen 
zoals bodyshape, aerobics en 
buikspierlessen zorgen da-
gelijks voor een hoop ple-
zier tijdens de inspanning. 
Met name de yoga- en pi-
lateslessen zijn zeer populair. 
Een proefles volgen kan al-
tijd!

In vergelijking met de mees-
te fitnessclubs heeft FM He-
althClub geen langetermijn-
lidmaatschappen voor één of 
twee jaar. De lidmaatschap-
pen van de club zijn al na 3 
maanden per maand opzeg-
baar ook zijn de eerste 3 we-
ken van het lidmaatschap 
‘proefweken’ en kunnen le-
den eventueel direct stoppen 
zonder enkele verplichting.
“Wij zijn er van overtuigd dat 
ons concept goed is en werkt, 
wij hoeven daarom leden bij 
inschrijving niet te verplich-

ten om één of twee jaar bij 
ons te blijven, daar zorgt ons 
concept wel voor”,  aldus ei-
genaar Wouter Brans. Hier-
naast word een deel van het 
lidmaatschap ook nog eens 
vergoed door de zorgverze-
keraar.

FM HealthClub is een kleine 
sportschool met ruime ope-
ningstijden en heeft alles on-
der 1 dak. Zo kunnen leden 
terecht bij de fysio, een kop-
je koffie drinken in de kof-
fiecorner of lekker onder de 
zonnebank. Er is ruim vol-
doende parkeerruimte.

Heemstedenaren die graag 
iets aan hun gezondheid wil-
len doen zijn van harte wel-
kom op de Kerklaan 113 ach-
ter de Zwart (meer info 023-
5478171). 

Kleinschalige sportschool aan de Kerklaan.

‘Local hero’ 
Frans van 

Deijl over een 
weekendje 

oorlog
Heemstede - Vier Neder-
landse vrienden, gefasci-
neerd door de Tweede We-
reldoorlog, vertrekken voor 
een weekendje naar Nor-
mandië. Het doel is om ter 
plaatse een van de torenho-
ge kliffen te beklimmen, pre-
cies zoals de Amerikaanse 
Rangers dat in 1944 op D-
day deden. Maar er is één 
verschil: de Rangers werden 
tijdens hun klim van bovenaf 
beschoten door de vijand, en 
velen van hen lieten daarbij 
het leven. Bang voor Duitsers 
hoeven de vier vrienden niet 
te zijn. Denken ze. Maar de 
door hen nagespeelde oor-
logsscène krijgt een andere, 
schokkende uitkomst… Een 
weekendje oorlog is een vlot 
en spannend verhaal over 
vriendschap, verraad en mo-
raal – en laat zien dat er een 
soldaat huist in iedere man, 
zelfs de Nederlandse! Van 
Deijl is woensdag 16 maart 
bij boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Aanvang: 10.30 
uur. Toegang is vrij.
Frans van Deijl (1957) werk-
te als journalist voor Elsevier, 
Het Parool en HP/De Tijd. Te-
genwoordig is hij auteur (o.a. 
Monday Monday en Bounty-
meisje) en stadschroniqueur 
van het Haarlems Dagblad.
Reserveren: bel 023-5282472.

Bevroren 
winterkiekje

Mooie films 
dichtbij huis

Heemstede - Bijna iedere 
week draait er bij WIJ Heem-
stede een film in de Theater-
zaal. Op woensdag 16 maart 
is dat een komische drama-
film  van regisseur Woody Al-
len, waarin een filosofie pro-
fessor en een van zijn stu-
dentes zich proberen vast 
te houden aan een vriend-
schappelijke relatie. De film 
is bij WIJ Heemstede in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, entree is 
7,-. Filmduur: 95 minuten. Om 
te reserveren kunt u bellen 
van maandag tot en met don-
derdag tussen 9 en 16 uur en 
op vrijdag tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023)548 38 28 kies 1. 
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Willeke Bosch begeleidt de kinderen van één familie in de 
Sorry-limo naar Landgoed-Groenendaal (Foto PR).

‘Het Familiediner’ in Heemstede
Heemstede - In de beste fa-
milies is weleens bonje en 
meestal komt het vanzelf wel 
weer op zijn pootjes terecht. 
Maar soms zijn de loopgra-
ven te diep en komt de be-
roemde limousine van het 
EO-programma ‘Het Familie-
diner’ om de hoek kijken. En 
dat gebeurde op 1 maart jl. 
De witte ‘Sorry-limo’ reed af 
en aan tussen de Belle van 
Zuylenlaan, Sportparklaan en 
Restaurant Landgoed-Groe-
nendaal in Heemstede. Op dit 
moment is nog niet bekend 
wanneer de bewuste afleve-
ring op het scherm komt. Op 
een maandag, dat is zeker, 
aangezien NPO1 dan (om 
22.10 uur) de Familiediners 
uitzendt.
Ook dit seizoen trekt  Bert van 
Leeuwen, die Het Familiedi-
ner voor het 14e seizoen pre-
senteert, namens de Evange-
lische Omroep met de Sorry-
limo kriskras het land in om 
mensen op straat te helpen 
met het oplossen van kleine 
en grote familieproblemen. 
Voor het nieuwe seizoen was 
afgelopen dinsdag Restau-

rant Landgoed-Groenendaal 
dus het strijdtoneel voor een 
nieuw seizoen van Het Fami-
liediner. Van Leeuwen ver-
telt dat gezien de vele aan-
meldingen elk jaar er genoeg 
mensen zijn die iets goed te 
maken of recht te zetten heb-
ben met een ander. “En elke 
uitzending weer genieten we 
als de ergste kou eenmaal 
uit de lucht is.” Van Leeuwen 
vertelt verder dat er meestal 
niet veel voor nodig is om een 
familieband of vriendschap 
te verbreken. “Vaak worden 
op het oog kleine dingetjes 
door miscommunicatie vol-
ledig uit hun verband gerukt 
en is de weg terug vol hiaten 
en drempels.” Hoe langer het 
duurt des te groter is de ver-
wijdering en durven mensen 
de eerste stap gewoonweg 
niet meer te zetten. Je moet 
echt een horde over om el-
kaar na lange tijd weer on-
der ogen te komen.” Met het 
Familiediner willen we laten 
zien hoe belangrijk de eer-
ste stap is om de ergste wind 
uit de zeilen te nemen besluit 
Van Leeuwen.

Van Leeuwen zet elke afleve-
ring alles op alles om samen 
met een familielid, de ‘aange-
ver’, een verbroken familie-
band herstellen. “Het is echt 
een uitdagende en spannen-
de dag voor alle betrokke-
nen, want tot op het laatste 
moment blijft onzeker of de 
ruziemakers in de limousine 
stappen om elkaar na lange 
tijd elkaar weer eens te ont-
moeten.

Pas als de deur van de au-
to opengaat, weten wij en de 
kijkers of het gelukt is.” Wille-
ke Bosch, redacteur van Sky-
high TV vertelt dat beide fa-
milies, die vanwege privacy 
redenen niet met hun naam 
in de krant willen, afkomstig 
zijn uit Lisse en Hoofddorp. 
“We kiezen altijd voor een 
centrale plek en Heemstede 
lag mooi in het midden.”
Erwin Brandt

NL Doet bij 
Kom in

Mijn Tuin
Heemstede - Het Oran-
je Fonds organiseert op 11 
en 12 maart, samen met 
duizenden organisaties 
in het land ‘NLdoet’; de 
grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spot-
lights en stimuleert ieder-
een om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen 
te steken. De afgelopen 
10 jaar zijn er maar liefst 
40.000 klussen geklaard 
en hebben 1,5 miljoen 
mensen deelgenomen.
Het Oranje Fonds laat met 
NLdoet zien hoe belang-
rijk actieve burgers voor 
de samenleving zijn. Daar-
naast draagt NLdoet bij 
aan een goed imago van 
het vrijwilligerswerk. 
 
Op 12 maart is er in 
Heemstede, bij KIMT een 
NL Doet-Dag. Op Kom In 
Mijn Tuin aan de Heren-
weg in Heemstede wordt 
er van alles georganiseerd 
om te doen van 13.00 uur 
tot 16.00 uur. Ingang te-
genover Manpad Groe-
nendaalse Bos.
 
Er worden fruitbomen ge-
plant, er moeten palen 
worden gezet voor de net-
ten van het fruitvak en… 
het afronden van de laat-
ste werkzaamheden met 
betrekking tot het schil-
derwerk van de entree en 
de educatieve ruimte in de 
kapschuur.
Daar zijn uiteraard heel 
wat handjes voor nodig, 
dus schroom niet en pak 
de schop, kwast of ha-
mer beet en doe mee! Er 
is koffie en thee met wat 
lekkers! 
Als afsluiting van deze 
middag is er tijd voor een 
drankje met een lekker 
hapje erbij.
 
Kom in mijn tuin is een 
bijzonder groen-, natuur- 
en educatief project in 
het Groenendaalse Bos te 
Heemstede, waarin moes-
tuinieren centraal staat.

Lees alles hierover op 
www.kominmijntuin.nl of 
Facebook!

Regio - Van 14 tot en met 
19 maart aanstaande ope-
nen ruim duizend locaties in 
Zorg en Welzijn hun deuren 
voor het grote publiek. Be-
langstellenden, buurtbewo-
ners, (aankomende) studen-
ten, vrijwilligers, cliënten en 
mantelzorgers kunnen ko-
men kijken naar het werk 
van de 1.4 miljoen medewer-
kers en 450.000 vrijwilligers 
die zich dagelijks met pas-
sie en professionaliteit inzet-
ten voor hun cliënten en pa-
tiënten. In 2015 bezochten 
rond 750.000 belangstellen-
den zorg- en welzijnsorgani-
saties die meededen aan de 
Nationale Week van Zorg en 
Welzijn.

 Voor het vierde achtereen-
volgende jaar voert de groot-
ste sector van Nederland 
campagne onder het mot-
to ‘Zo werkt Zorg’. Het doel 
is de veelzijdigheid van Zorg 
en Welzijn te tonen, de nieu-
we ontwikkelingen en voor-
al de mensen die er werken 
in de schijnwerpers te zetten. 
Iedereen is van harte wel-
kom tijdens deze week bij al-
le aangemelde zorg- en wel-
zijnslocaties.
 
Infopunt Zorg
De zorg is volop in beweging 
en heeft in de toekomst goe-
de, gemotiveerde medewer-
kers nodig om op een moder-
ne, eigentijdse manier kwali-

Werken en leren in de zorg in onze regio

Nationale week Zorg en Welzijn 
14 tot en met 19 maart

teit te leveren aan steeds 
meer klanten. Het blijft daar-
om belangrijk jongeren te 
motiveren om een opleiding 
of baan in de in de zorg te 
kiezen. 
Infopunt Zorg geeft informa-
tie over werken en leren in de 
zorg in deze regio. Ga voor 
een overzicht van alle deel-
nemende regionale organi-
saties aan de Week van Zorg 
en Welzijn naar:
www.infopuntzorg.nl.

Zoni Weisz - 
de vergeten 
holocaust

Heemstede - Zoni is de 
aangrijpende autobiogra-
fie van een zeer bijzondere 
Holocaust-overlevende: Zo-
ni Weisz. Hij is een man van 
twee werelden: Nederland en 
de Sinto-cultuur. Ongeveer 
een half miljoen zigeuners 
werden in de Tweede We-
reldoorlog gedood door de 
nazi’s. Zoni Weisz overleefde. 
Hij vertelt over zijn jeugd als 
Sinto, over het verlies van zijn 
ouders, zusjes en broertje. 
Maar ook over zijn wonder-
baarlijke loopbaan als top-
bloemist en arrangeur, en als 
internationaal promotor van 
de Nederlandse bloemenin-
dustrie. Nu zet hij zich in voor 
de zaak van Roma en Sin-
ti. “Ik heb een bijzonder le-
ven geleid, met een bizar en 
heel verdrietig begin. Nu kijk 
ik met voldoening terug. Als 
ik het over mocht doen: pre-
cies zo graag. Mijn verhaal, 
mijn volk. Daar gaat het mij 
nog om.” “Zoveel gruwelij-
ke ervaringen - en toch heeft 
hij het geloof in de mens niet 
verloren”, aldus Gerdi Ver-
beet, voorzitter van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei.
Op zondag 20 maart komt 
Zoni Weisz naar Heemstede, 
bij boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg. Vanaf 12.30 
uur. Toegang: 5,-. 

Leren besturen met passie
Heemstede - Vrijwilligers-
college Zuid-Kennemerland 
organiseert donderdag 24 
maart bij WIJ Heemstede in 
de Luifel een workshopcar-
rousel ‘besturen met pas-
sie’. Op deze avond ontmoet 
u bestuursleden, vrijwilligers, 
coördinatoren en kaderle-
den van vrijwilligersorganisa-
ties, verenigingen, wijkraden 
en burger- en buurtinitiatie-

ven uit Zuid-Kennemerland. 
In een vijftal workshops ko-
men onderwerpen als effec-
tief vergaderen, bestuurslid 
worden, de rol van een ver-
trouwenspersoon binnen de 
organisatie, om gaan met 
conflicten en het benaderen 
van de lokale politiek, aan de 
orde.
De workshops worden ver-
zorgd door (ervaren) vrijwil-

ligers en ervaringsdeskun-
digen, die graag hun ken-
nis met u delen. U ontmoet 
onder meer oud-wethouder 
Ewout Cassee, Theo Plas-
schaert, bestuurslid Unie 
van Vrijwilligers, en Paul Tijl, 
vertrouwenspersoon Heem-
steedse Reddingsbrigade. 
Info op:
www.vrijwilligerscollegezk.nl.

Aanmelden kan tot 17 maart:  
info@vrijwilligerscollegezk.nl 
of: 023-5314862.
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Nieuw muziekseizoen Philharmonie Haarlem: 
Succesvolle klassiekers en spannende nieuwkomers…!
Regio - Grote namen als La-
vinia Meijer en Carel Kraay-
enhof en topsolisten als Vil-
de Frang, Simone Lamsma, 
Alexander Gavrylyuk, Quatu-
or Danel en Nils Mönkemey-
er geven in het nieuwe sei-
zoen 2016-2017 concerten 
in Philharmonie Haarlem. Pi-
anist Lucas Jussen stelt de 
serie ‘De Keuze van’ samen. 

Nieuw is de serie Phil Aca-
demy met twee inspireren-
de colleges over het Parij-
se kunstleven. Programmeur 
Liesbeth den Boer hoopt met 
de hoge kwaliteit en span-
nende invalshoeken de trou-
we bezoekers tevreden te 
stellen en nieuw publiek te 
bereiken. De bezoekcijfers 
blijven stijgen: het lopen-

de seizoen telt 23.631 tegen 
21.938 vorig seizoen.
Lucas Jussen herneemt in 
zijn serie De Keuze van… 
de Schubertiade die hij en-
kele jaren geleden initieerde 
en die goed werd onthaald 
in enkele grote Nederlandse 
concertzalen. Samen met zijn 
broer Arthur realiseert hij ook 
zijn grote wens om Le Sacre 
du printemps van Igor Stra-
vinsky te brengen. Niet eer-
der hebben zij dit werk op 
de grote podia gespeeld. Ar-
thur Jussen is ook de mede-
speler van Lucas tijdens het 
kamermuziekfestival De 48 
uur van Ravel en Debussy in 
maart 2017. In datzelfde fes-
tival brengt het Nederlands 
Blazers Ensemble een pro-
gramma met de balletmuziek 
van Ravel en Debussy.
Gebleven zijn de successe-
ries als Tapasconcerten, met 

onder meer altviolist Nils 
Mönkemeyer, violiste Isabelle 
van Keulen en pianist Severin 
von Eckardstein, en de Strij-
kersserie met onder andere 
Cuarteto Quiroga en het be-
roemde Quatuor Danel. Ook 
in het nieuwe seizoen komt 
ons huisorkest Nederlands 
Philharmonisch Orkest/Ne-
derlands Kamerorkest met 
een prachtig programma 
naar de Philharmonie.
Deze ‘klassiekers’ worden 
aangevuld met prachtige 
nieuwkomers zoals de vorig 
seizoen gelanceerde Beet-
hovencyclus, ditmaal met al-
le pianotrio’s van de meester 
uitgevoerd door het Storioni 
Trio. De violistes Vilde Frang 
en Simone Lamsma zijn het 
gezicht van de nieuwe serie 
Topsolisten waarin de Phil-
harmonie uitzonderlijke mu-
sici in de schijnwerpers zet.

Win nu kaarten voor feest in Philharmonie Haarlem

Kenny B, Lange Frans, Kraak & Smaak 
en meer tijdens ‘IK BEN de kick off’
Regio - Midden in het paas-
weekend staat in de Philhar-
monie Haarlem een geweldi-
ge line-up tijdens ‘IK BEN de 
kick off’, een geweldig feest 
dat wordt gehouden op za-
terdag 26 maart. Gasten zijn 
Kenny B, Lange Frans, Kraak 
& Smaak, Kuddedieren en 
SPRSTRDJS. 
Dit is een nieuw minifest on-
der anderen in samenwer-
king met het Conservatorium 
Haarlem.

IK BEN:
Ik ben je buurman of mis-
schien je buurvrouw. Ik ben 
in ieder geval erg divers en 
ik ben gek op feestjes. Ik ben 
niet wat je verwacht, maar ik 
ben wel duidelijk. Eigenlijk 
ben ik ook niet in één woord 
samen te vatten. Ik ben een 
reis met veel verschillende 
geluiden en ik ben gek op 
mooie locaties. Ik ben gek op 
het onbekende... Wie ben jij? 
Meer info vind je op: www.ik-

benfeest.nl. Prijzen vanaf 15,- 
(beperkt aantal); Normaal: 
19,50 (iets minder beperkt 
aantal) en Late birds: 22,50.

Vlooienmarkt 
in Hillegom
Regio - Zondag 13 maart 
wordt een grote rommel-
markt gehouden in Sport-
centrum ‘de Vosse’ te Hille-
gom aan de Vosselaan 152. 
In deze sportaccommoda-
tie wisselen die dag weer 
vele gebruikte goederen, 
na het loven en bieden, 
van eigenaar. Het aanbod 
op een rommelmarkt is al-
tijd divers en verrassend: 
van oude obligaties tot een 
authentiek houtsnijwerk of 
van een jaren zestig meu-
beltje tot een dvd van Phil 
Collins. De vlooienmarkt 
duurt van 10.30 tot 16.00 
uur en de toegang be-
draagt 2,50. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij 
entree. Voor meer informa-
tie of reserveringen belt u 
naar organisatieburo MIK-
KI, 0229-244739 of 244649. 
Website: www.mikki.nl.

Kunst en Religie als verbinding
Regio - De komende we-
ken vindt een bijzondere ten-
toonstelling plaats in de his-
torische Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Gro-
te Markt in Haarlem. Kunst 
& Religie is het thema waar-
door 14 beeldend kunste-

naars zijn geinspireerd. Een 
thema waarbij de associa-
tie met religieuze kunst snel 
wordt gelegd. Kunst had in 
de Middeleeuwen een reli-
gieuze functie waarin elitair 
denken en vroomheid veel-
al samen gingen. Er is in de 
loop van de eeuwen veel ver-
anderd, religieuze kunst gaat 
tegenwoordig vaak buiten de 
kerken om en maatschap-
pelijke thema’s spelen daar-
bij een grotere rol. Een aan-
tal jaren geleden werd de 
vraag nog gesteld of er in on-
ze moderne samenleving nog 
wel plaats is voor religieuze 
kunst. Gelet op de vele nieu-
we uitingen op dit terrein kan 
deze vraag inmiddels beves-
tigend worden beantwoord. 
En zoals deze bijzondere ex-
positie aantoont: er is tegen-

woordig veel ruimte voor een 
algemeen gevoel voor religie. 
Er is een aantal Heemsteedse 
kunstenaars bij.
De exposerende KZOD kun-
stenaars zijn: Lucia Beze-
mer, Rob van Bruggen, Hans 
Duivenvoorden, Hanne-
ke Franken, Griet Halberts-
ma, Maartje Hinse, Ada Kors, 
Eva van Lis, Esther te Marvel-
de, Jacintha Reijnders, Albert 
Rollich, Afke Spaargaren, Jo-

se van Waarde en Ellen Wolff. 
De tentoonstelling is (gedu-
rende werkdagen van 8.00 
tot 17.00 uur) te bezichtigen 
vanaf woensdag 9 maart t/m 
vrijdag 15 april. De opening 
wordt op vrijdag 11 maart om 
16.00 uur verricht door Aart 
Mak, predikant, publicist en 
schrijver van onder meer: 
“Met Stomheid geslagen?” 
Zie ook www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

Werk van Albert Rollich.

Werk van Lucia Bezemer.

Werk van Griet Halbertsma.

De Philharmonie gaat door 
op de succesvolle weg die zij 
acht jaar geleden is ingesla-
gen. Het programma brengt 
wederom een mix van mees-
ters en opkomend talent. Van 
dit laatste is de serie Dut-
ch Classical Talen een goed 
voorbeeld. In Club Phil is veel 
nieuw repertoire te vinden 
en staat algemeen directeur 
Jaap Lampe steevast op het 
podium om zijn keuze voor 
o.a. Rembrandt Frerichs Trio 
en Black Pencil toe te lichten. 
In Klassiek voor Kids brengen 
onder anderen Frank Groot-
hof en Tobias Borsboom kin-
deren op speelse wijze in 
contact met klassieke mu-
ziek.
Op dinsdag 8 maart is de 
kaartverkoop gestart voor de 
series en alle losse concer-
ten. Alle concertdata, musi-
ci en programma’s staan in 
een overzichtelijke brochure 
en zijn tevens online te vin-
den op:
www.theater-haarlem.nl.

Liesbeth den Boer
(foto: Bibi Veth).

Lucas Jussen (foto: Ronald Knapp).

Win-actie
De Philharmonie Haarlem, 
Lange Begijnestraat 11. Het 
feest start om 21.00 uur.
Win nu een plek op de fel-
begeerde gastenlijst. De or-
ganisatie geeft tweemaal 

twee kaarten weg! Wat 
moet je doen? Stuur een 
mail naar d.vanbeusekom@ 
theater-haarlem.nl onder 
vermelding van ‘IK BEN’.
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Jubileumconcert
Van Haarlems 
Wings Ensemble
Regio - Met het Grand No-
netto van Spohr, de Baga-
tellen van Dvorák, De Lyri-
sche en Zinnenprikkelende 
Wals van Sjostakovitsj en de 
Antieke Hongaarse Dansen 
van Farkas op de lessenaars 
geeft het Wings Ensemble op 
zondag 20 maart een feeste-
lijk en gevarieerd concert. Dit 
seizoen viert het Haarlemse 
muziekgezelschap haar tien-
jarig bestaan. Het concert 
wordt een muzikaal feestje 
waarbij de blazers en de strij-
kers samen en apart te horen 
zijn en er naast veel muzika-
le feestvreugde ook plaats is 
voor een tikje nostalgie. Na 
afloop van het jubileumcon-
cert is er gelegenheid om on-
der het genot van een kop-
je koffie of een glas wijn de 
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musici te feliciteren met het 
tweede lustrum.
Onder meer muziek van Louis 
Spohr, Dvorák en Sjostako-
vitsj.
 Het concert start om 15.00 
uur en vindt plaats in de Jans-

kerk Haarlem, Jansstraat 40, 
Haarlem. Toegang bedraagt 
20,- euro maar Vrienden van 
Wings betalen 15,-euro.

Reserveren wordt aanbevo-
len: www.wingsensemble.nl.

Geldprijs ‘The Big Picture’ weer 
in de regio gevallen
Regio – Onlangs won een 
inwoonster van Haarlem een 
mooie prijs in de TV-show 
‘The Big Picture’ en nu is 
de prijs een tiental kilome-
ters verderop – in Cruqui-
us– gevallen. Claudia uit de-
ze plaats in de Haarlemmer-
meer is de gelukkige winnaar 
van 125.000 euro geworden. 
De bewuste aflevering van 
‘BankGiro Loterij The Big Pic-
ture’ werd afgelopen zon-
dag uitgezonden. Na het be-
antwoorden van tien vragen 
ging Claudia naar huis met 
het mooie geldbedrag.
In de wekelijkse RTL 4-spel-
show maakt een studiokan-
didaat kans op maar liefst 
één miljoen euro. Presentator 
Robert ten Brink stelt de kan-

didaat twaalf vragen aan de 
hand van foto’s. Elke vraag 
die de kandidaat goed beant-
woordt brengt hem weer een 
stap verder op de geldladder 
die tot één miljoen euro gaat. 
Een deelnemer van de Bank-
Giro Loterij thuis valt ook in 
de prijzen en krijgt hetzelf-
de bedrag als de studiokan-
didaat.

Big Picture App
Tijdens het derde seizoen 
konden de kijkers weer live 
vanaf de bank meespe-
len via de gratis interactieve 
‘Big Picture App’. App-spe-
lers die deelnemer zijn van 
de BankGiro Loterij maakten 
wekelijks kans op maar liefst 
15.000 euro.

Het bizarre verhaal van ons 
vergeten buurlandje Moresnet
Heemstede - Van 1816 tot 
1918 lag Moresnet aan de 
Nederlandse zuidgrens.
Het landje had 300 inwoners, 
die zich in de loop van de 
tijd echt een volk begonnen 
te voelen. Ze hadden een ei-
gen hoofdstad (het dorp Kel-
mis), een staatshoofd (de 
burgemeester) en een verde-
digingsmacht (de veldwach-
ter).
De vrijheid en lage belas-
tingen trokken duizenden 
avonturiers aan en Moresnet 
groeide uit tot een voorbeeld 
van hoe mensen zonder gro-
te overheid gelukkig en wel-
varend konden worden. Ster-

ker nog, de wereldvrede 
moest hier beginnen. Idealis-
ten wilden er de ideale staat 
vestigen, met de Esperanto-
naam Amikejo (Vriendschap).
Philip Dröge onderzoekt het 
merkwaardige verhaal ach-
ter Moresnet. Hij geeft dins-
dag 15 maart een lezing bij 
boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg. Aanvang is 20.00 
uur en de toegang bedraagt 
5,- euro.

Philip Dröge is journalist, co-
lumnist en initiatiefnemer van 
het populair-wetenschap-
pelijke persbureau FAQT. Hij 
schreef eerder De schaduw 

van Tambora dat lovend door 
de pers werd ontvangen.
Reserveren?
Bel 023-5282472.

Nieuwe boeken

Indrukwekkend kinderboek over 
leven met een hersentumor

Tonja Elbers
Toen Tonja acht jaar was, werd er bij haar een hersentu-
mor geconstateerd. Omdat deze om haar hersenstam zit, 
kan de tumor niet verwijderd worden. Maar ondanks al-
les is Tonja van plan om heel oud te worden en vooral 
heel gelukkig. En daarmee is ze, zoals ze zelf zegt, goed 
op weg, want ze heeft al ‘het leukste vriendje van de we-
reld’ en nu komt ook haar eerste boek eraan. Tonja: ‘Het 
is niet mijn eigen verhaal. O nee, dat zou veel te saai zijn. 
Nee, dit is de Disney-versie van mijn verhaal, met elemen-
ten uit mijn leven. In het echt is het leven met een hersen- 
tumor veel saaier, frustrerender, eenzamer, onzekerder, 
viezer, lelijker en een never-ending story.’

Niet voor softies!
Het eerste exemplaar van Niet voor softies! zal om 15.00 
uur in ontvangst worden genomen door Prof. dr. Wilco 
C. Peul, Hoogleraar Algemene Neurochirurgie, neurochi-
rurg en epidemioloog Leids Universitair Medisch Cen-
trum. Peul: ‘Met ontzag, ontroering, maar ook met groot 
genoegen heb ik het boek van de dappere Tonja Elbers 
gelezen. Voor mij als behandelend neurochirurg ook zeer 
goed om de andere kant van de behandeling te zien: na-
melijk die van de opgroei-
ende patiënt. Niet voor sof-
ties! is een must-read voor 
vele behandelaars van kin-
deren en jongvolwassenen 
met kanker, en natuurlijk 
voor eenieder die dit over-
komt.’

Niet voor softies! (13,99) 
verschijnt bij uitgeverij 
Kluitman. Kluitman verwierf 
de rechten van dit jeugd-
boek via Neeltje Smits-
kamp van het Marianne 
Schönbach Literary Agen-
cy. Boekhandel H. de Vries 
Boeken is gevestigd aan de 
Gedempte Oude Gracht 27 
(Haarlem).

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

Bij de Haarlemse Tonja Elbers (26) werd, toen ze 
acht was, een hersentumor geconstateerd. Niet 
voor softies! is Tonja’s gefictionaliseerde auto- 
biografische kinderboekendebuut, gebaseerd op 
de ervaringen uit haar jeugd. Boekpresentatie 
vindt zaterdag 19 maart om 15.00 uur plaats bij 
Boekhandel H. de Vries in Haarlem.

‘Brasil Beyond 
de Bundas’

Regio – Lilian Vieira brengt 
de voorstelling ‘Brasil Beyond 
de Bundas’, waarin de Bra-
ziliaanse zangeres in mooie, 
grappige en intieme verhalen 
vertelt over het Brazilië dat 
wij voorgespiegeld krijgen 
en háár Brasil, dat zo’n rijke 
geschiedenis heeft.  Op za-
terdag 9 april is de voorstel-
ling te zien in de Philharmo-
nie Haarlem.

Vieira maakte furore met de 
Braziliaanse-electro forma-
tie Zuco 103 waarmee ze al 
meer dan 10 jaar over de hele 
wereld toert. Daarnaast heeft 
ze ook haar eigen ensemble 
waarmee ze haar eerste solo 

album met eigen composities 
uitbracht en waarmee ze ook 
dit programma speelt.
 
Begeleid door haar gewel-
dige muzikanten wijdt Lilian 
Vieira je in de muzikale ge-
heimen van Brazilië. Van de 
traditie van de Bumba meu 

boi of de rauwere muziek van 
Luiz ‘de koning van de Baião’ 
Gonzaga tot en met de me-
lancholiek van de Choro. Op 
haar eigen, swingende wijze 
en met de nodige dosis hu-
mor laat Vieira je de schoon-
heid van dit grote, bijzondere 
land ontdekken.
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HFC laat twee punten liggen in Sneek
Regio - Consequentie kan 
coach Pieter Mulders niet 
worden ontzegd. Een van zijn 
belangrijkste pionnen, Gert 
Jan Tamerus arriveerde te 
laat bij de spelersbus afge-
lopen zondag. De sanctie op 
deze overtreding is het moe-
ten beginnen op de reserve-
bank. Koen Beeren nam zijn 
plaats in de aanval over. De 
gewenste aanwezigheid van 
Tamerus werd bewezen in 
de tweedehelft toen hij weer 
werd opgesteld en HFC be-
ter ging voetballen. Dat HFC 
zo eenvoudig zich de kaas 
van het brood liet eten was 
vooraf zeker niet verwacht. 
Zonder de geblesseerde 
Mike van den Ban was HFC  
een tweede belangrijke pion 
kwijt. Een opsteker voor HFC 
was het optreden van de pas 
19 jarige Tim van Soest. Voor 

de eerste keer mocht hij in 
de basis beginnen en vulde 
zijn taak vlekkeloos in. Tech-
nisch vaardig en met een 
goed overzicht een verrijking 
voor het team. HFC kreeg de-
ze wedstrijd voldoende mo-
gelijkheden. Het duel leek 
veel te gemakzuchtig te wor-
den opgepakt. De felheid en 
werklust zat er zondag te 
lang niet in. Van Soest, Bee-
ren, en Castien konden het 
net niet vinden. Aan de ba-
sis van het eerste tegendoel-
punt stond doelman Boks. 
Zijn mislukte uittrap leidde 
een aanval van Sneek in. Er-
olind Derguti greep zijn kans 
waardoor HFC al snel op een 
1-0 achterstand kwam. In 
de 34e minuut was het op-
nieuw raak toen Tjeerd An-
dringa Sneek op een com-
fortabele 2-0 voorsprong zet-

te. Het zelfvertrouwen van de 
Friezen steeg met de minuut. 
De altijd grillige El Yaakoubi 
mocht samen met Tamerus 
na de rust de jacht op de ge-
lijkmaker openen.
Twee maal was het Nigel 
Castien die de keeper van 
de Meulen van Sneek kans-
loos liet 2/ 2. HFC had nog ze-
ven minuten om de overwin-
ning naar zich toe te trekken. 
Met drie verdedigers achterin 
en Jeroen de Bruijn als extra 
aanvaller stond Sneek onder 
grote druk maar capituleerde 
niet. Voor Sneek een duur be-
vochten punt, voor HFC een 
domper al staat de ploeg, met 
een wedstrijd meer gespeeld, 
nog wel op de eerste plaats. 
Komende zondag kan HFC 
tegen het Haagse HBS laten 
zien dat het veel beter kan. 
Eric van Westerloo

Kanovaren in het zwembad
Heemstede – Zwembad SportPlaza Groenendaal en Ka-
noVereniging Waterwolf uit Cruquius delen een passie 
voor water en actief bezig. Zij hebben deze passie omge-
zet tot een hele leuke samenwerking waar veel inwoners 
van Heemstede profijt van hebben.
Op zondag 13 maart kunnen zwembadbezoekers vanaf 
half twee een workshop kanovaren volgen in het wed-
strijdbad. De workshops worden tot drie uur gegeven 
en iedereen met een zwemdiploma kan zich aanmelden. 
Het is ontzettend leuk voor jongeren, maar zeker ook voor 
ouders.
De kanovereniging geeft vooraf aan de workshops een 
demonstratie kanopolo. Dit is een relatief onbekende 
sport, maar voor wie houdt van intensief sporten, span-
nende wedstrijden en spectaculaire acties is het de moei-
te waard om deze sport eens te beoefenen. 
KanoVereniging Waterwolf is zeer positief over de samen-
werking met het zwembad: “Het geeft veel meer mensen 
de gelegenheid om kennis te maken met het kanovaren 
en wat is er leuker dan een warm zwembad als je toch 
omvalt met je kano”, aldus Martijn Meijer die als kano- 
instructeur de workshops begeleidt.   
Meer informatie over de kanovereniging en de work-
shops op: www.kvwaterwolf.nl of
www.sportplazagroenendaal.nl.

Uitgeest G1 – HBC G1    1-13
We hebben de geest...
Na een aantal pogingen spelen we nu toch 
eens een keer in en tegen Uitgeest. Door de 
onderlinge, digitale, contacten was de ont-
moeting al breed besproken met Regilio als 
middelpunt. De die-hards, die ongeacht de 
omstandigheden op de training aanwezig 
zijn, werden door coach Jan weer beloond 
met een basisplaats en het spel kon begin-
nen.

In tegenstelling tot de vorige wedstrijd was 
ook iedereen gebrand op een goed resultaat. 
Sebastiaan had de spelhervattingen, door de 
opbouw vanaf de zijkanten, nu veel beter on-
der controle. Liban creëerde voor zichzelf 
steeds de ruimte om zich aan te bieden voor 
de opbouw. Denzel heerste als vanouds in 
het centrum van de verdediging en gaf zelfs 
een keer een zo scherpe steekpass dat een 
doelpunt niet uit kon blijven. Maarten speelde 
gedegen en sober en kwam uiteraard nooit 
in de problemen. Frank beleefde zijn mooiste 
moment bij zijn invalbeurt. Hij stormde luid 
roepend naar voren en maakte, op inzet, di-
rect een doelpunt. Thomas schakelde lekker 
tussen verdediging en aanval met zijn doel-

punt als kroon op het werk. Jeroen was na-
drukkelijk aanwezig op het middenveld. Sto-
rend, passend, koppend, scorend en zeer ge-
vaarlijk met zijn corners. Gert-Jan begon en 
eindigde als diepe spits. Steeds loerend op 
zijn kans die hij daarna ook mooi afrondde. 
Davy speelde zeer gemotiveerd, met natuur-
lijk weer een doelpunt, maar vandaag de on-
betwiste koning van de assist. Arjen had de-
ze keer zeker geen “eiland  gevoel” en was 
daardoor ongrijpbaar voor de tegenstanders. 
8 treffers staan er achter zijn naam. 

Van de Uitgeesters zag de door HBC opge-
leide spits het allemaal met lede ogen aan. In 
de 2e helft kwam nog even zijn oude kwa-
liteit naar boven. Vlakbij de keeper wach-
ten op de afvallende bal en zo zijn doelpunt 
maken. Op een paar centimeter na lukte het 
hem. Nu hoefde HBC slechts 1 tegentreffer 
toe te staan en dat stak schril af tegen de 
13 van HBC. Het arme Uitgeest werd volledig 
ingepakt door HBC. Als het team de geest 
heeft dan zijn ze niet te houden......

Leo Holdorp

INGEZONDEN

Concert voor Passie en Pasen
Heemstede - Op zondag 13 
maart zal om 15.30 uur Vo-
caal ensemble Sola Re Sona-
re onder leiding van Joop van 
Goozen een muzikale reis 
door de Goede Week maken 
in de St. Bavokerk te Heem-
stede.
De specifieke karakters van 
Palmpasen, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Pasen 
komen tot uiting in muziek 
van voornamelijk renaissan-
ce- en barok-componisten 
uit Duitsland en de Neder-
landen, waartoe destijds ook 
Vlaanderen en Noord-Frank-
rijk behoorden.
Koor- en orgelwerken vor-
men tezamen één muzi-
kaal verhaal dat zich laat 
ondergaan als een (Mat-
thäus)passie. Vier preludia 
uit Das Wohltemperierte Kla-
vier (deel 2) van Bach zijn de 
verbindingswegen tussen de 
verschillende stadia op de-
ze reis.

Bijzonder in het geheel is het 
Magnificat van Praetorius dat 
in taal en stijl en compositie 
metafoor is voor de strijd tus-
sen het oude en het nieuwe, 
de dood en het leven. Uitge-
breidere info kunt u vinden 
op www.solaresonare.nl.
Toegangsprijs bedraagt 15,- 
euro in de kerk, of in de voor-
verkoop t/m 10 maart via de 
website 12,50.
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Auteursbezoek
Woensdag 16 maart 
Frans van Deijl over ‘een 
weekendje oorlog’ bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Aanvang 
10.30 uur. Toegang: vrij. 
Reserveren?
Bel 023-5282472.

Zondag 20 maart Ho-
locaustoverlevende Zo-
ni Weisz komt naar boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. 12.30 
uur. Toegang: 5,-. Reserve-
ren? 023-5282472.

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.

Evenementen
Zaterdag 12 maart 30+- 

dansfeest van Swingstees-
jun op Landgoed Elswout 
in Overveen (Orangerie, 
Elswoutlaan 22). 20.30-
1.00 uur. DJ’s draaien mix 
van muziek van de jaren 70 
tot hedendaagse muziek. 
Dresswens: casual chique. 
Toegang: 16,50 via:
www.swingsteesjun.nl.
Deurticket: 20,- euro.

Zaterdag 12 maart Doe-
dag ikv NL Doet bij Kom 
in Mijn Tuin. Div klussen. 
13.00-16.00 uur. KIMT, in-
gang tegenover Manpad, 
Herenweg Heemstede.  
www.kominmijntuin.nl of 
Facebook!

Zaterdag 26 maart IK 
BEN de kick off, feest met 
o.a. Lange Frans en Kenny 
B. V.a. 21.00 uur. Kaarten: 
vanaf 15,-. Locatie: Phil-
harmonie Haarlem, Lan-
ge Begijnenstraat 11. Kijk 
ook op: 
www.theater-haarlem.nl/
zalenverhuur

Exposities
Woensdag 9 maart t/m 
15 april Diverse kunste-
naars tonen werk in the-
ma ‘Kunst & Religie’ in 
de Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Gro-
te Markt Haarlem. Zie ook 

www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl

Jeugd
Vrijdag 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 

Vrijdag 11 maart  ver-
telt Sino van Dijk - rondlei-
der Museum de Cruquius 
- over drooglegging Haar-
lemmermeer. Deuren open: 
20.00 uur. Locatie: Trefpunt 
Bennebroek, Akonieten-
plein. Gratis toegang.

Dinsdag 15 maart Le-
zing door Philip Drö-
ge over ministaatje More-
snet bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. Reserveren:  
023-5282472.

Vrijdag 26 maart 20.00 
uur Floris Don en Mischa 

AgendA Spel vertellen over Bach’s 
Matthäus Passion bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang: 
5,- euro. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl

Markten
Zondag 13 maart Vlooi-
enmarkt sportcentrum ‘de 
Vosse’ in Hillegom, Vossel-
aan 152. 10.30-16.00 uur. 
Toegang: 2,50 / kinderen 
onder begeleiding gratis 
entree. Info: www.mikki.nl 
of  0229-244739 of 244649.

Woensdag 20 april Fan-
cyfair in woonzorgcen-
trum en verpleegtehuis 
Bosbeek, Glipperdreef 209 
Heemstede. 13.00 - 15.30 
uur. Opbrengst voor ‘Kizito 
Babies’ in Uganda.
Toegang: gratis. Artike-
len inbrengen kan ook, tot 
14 april. Informatie: 023–
8929900. 

Muziek
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.

Zondag 13 maart Vocaal 
Ensemble Sola Re Sonare, 
muzikale reis door de Goe-
de Week, 15.30 uur in de 
Bavokerk Heemstede (He-
renweg). Toegang voor-
verk. (website) 12,50 en in 
de kerk: 15,-.
Info: www.solaresonare.nl.

Zondag 13 maart Pia-
nist Jaap Stork met ‘Jazz in 

Zandvoort’, met o.a. com-
posities van Gershwin, Co-
le Porter en Horace Silver. 
Classic meets jazz. Aan-
vang 14.30 uur. Toegang: 
15,- euro. Locatie: Theater 
De Krocht, Grote Krocht 41, 
Zandvoort.
Tel. 023-5310631, of
www.jazzinzandvoort.nl of 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Zondag 20 maart Passie-
concert in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein te Heem-
stede met Corde Vocali olv 
Eric Jan Joosse: Passiemu-
ziek van o.a. Francis Pou-
lenc. 15.00 uur.
Gratis toegang. Na afl oop 
is er koffi e/thee in de Pau-
wehof.

Zondag 20 maart Jubile-
umconcert Wings Ensem-
ble met o.a. werk van An-
tonín Dvorák. Twee op-
tredens: 11.30 en 15.00 
uur. Locatie is de Jans-
kerk Haarlem, Jansstraat 
40, Haarlem. Toegang 20,- 
euro; Vrienden Wings: 15,- 
euro.
Reserveren aanbevolen:
www.wingsensemble.nl.

Tentoonstellingen
Maart Expositie ‘Sport in 
Heemstede’ door fotoclub 
De Luifel. Amateurfotogra-
fen tonen werk met thema 
‘sport’. Raadhuis Heemste-
de, tijdens openingsuren 
te bekijken. Info fotoclub: 
Geek Zwetsloot, geek@
planet.nl, 06-50232578.

Theater
Zaterdag 12 maart Voor-
stelling ‘Bed & Breakfast’ 
van Debby Petter in Thea-
ter de Luifel. Aanvang: 
20.15 uur. Herenweg 96, 
Heemstede.

Themabijeenkomst
Dinsdag 15 maart Clas-
sicus Hupsch spreekt over 
Paus Franciscus in de Pau-
wehof, Heemstede. Avond 
georganiseerd door PKN 
Heemstede. Aanvang 20.00 
uur. Toegang: 5,-. 

Donderdag 17 maart In-
formatiebijeenkomst ‘Mo-
zaïekcirkels’ ontwerpen 
voor wijk De Glip/Thor-
beckelaan, met Annemarie
Sybrandy, Princehof, Glip-
perweg 57 Heemstede. 
10.00 - 12.00 uur. 

‘Dode hoek’ lesproject op school
Heemstede - ‘Blijf er ruim en 
rechts achter en houd min-
stens drie meter afstand!’ Dat 
zijn de twee vuistregels die 
de leerlingen van de Voorweg 
onlangs hebben geleerd. Met 
de Veilig op Weglessen le-
ren leerlingen uit groep 7 en/
of groep 8 hoe ze veilig moe-
ten omgaan met grote voer-
tuigen in het verkeer. Dat 
gebeurt niet alleen met een 
theorieles maar ook met een 
praktijkles rondom een spe-
ciale Veilig op Wegvrachtau-
to. De kinderen konden in 
de cabine van de vrachtau-
to plaatsnemen en zo zelf er-
varen wat een chauffeur wel 
ziet in het verkeer, maar voor-

al ook wat hij niet ziet. Ieder 
jaar zijn er in het verkeer een 
aantal ongelukken in de do-
de hoek te betreuren. Vooral 
scholieren zijn een kwetsba-
re groep in het verkeer.
De leerlingen kregen de 
les in het kader van het do-
de hoek lesprogramma ‘Vei-
lig op Weg’, een samenwer-
kingsverband van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) 
en Veilig Verkeer Nederland 
(VVN).

Veilig op Weg is het grootste 
dode hoek lesproject in Ne-
derland en uniek in Europa. 
Jaarlijks worden zo’n 1500 
basisscholen bezocht.
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Journaals en kranten berichten ons 
over vluchtelingen die naar Europa 
komen. In de publieke discussie 
kunnen de ‘echte’ vluchtelingen 
over het algemeen op sympathie 
rekenen, zo niet de economische 
vluchtelingen. Ook in het laatste 
geval gaat het veelal om mensen 
met een gezin. Zijn wij soms bang 
dat deze gelukzoekers ‘het geluk’ 
eerder vinden dan wij of stuiten 
op geluk dat toch eigenlijk voor in-
heemse Heemstedenaren is weg-
gelegd? 

Nu zal een ieder die kinderen heeft 
zich herkennen in “je wilt toch het 
beste voor je kind”. Het “beste” 
betreft allereerst de gezondheid, 

maar direct daarna gaat het ook 
over perspectief in het leven; wel-
zijn en welvaart.

Dat ik in een deel van de wereld 

geboren ben waar we het, zeker 
relatief gezien, heel goed hebben 
is niet mijn verdienste: ik heb ge-
luk gehad. Nog voor ik gelukzoe-
ker kon worden had ik ’t al gevon-
den. En zelfs dan blijf je streven en 
zoeken naar geluk: in termen van 
ontplooiingsmogelijkheden, met – 
geef ’t maar toe - ontegenzeggelijk 
ook economische motieven.

Gelukzoekers; bijna een scheld-
woord, een label dat wij dat deel 
van de vluchtelingenstroom geven 
dat feitelijk niets anders wil dan het 
beste voor hun kind en kunnen 
bouwen aan nieuw perspectief: zo 
zijn zij, net als wij allemaal, geluk-
zoekers. 

Vanuit onze kerk ervaren wij het als 
onze opdracht om deze mensen, 
op zoek naar een veilig en mens-
waardig bestaan, te steunen en 
gastvrij te ontvangen. 

Ik durf de stelling aan dat, als het 
ons als vergrijzende samenleving 
lukt om mensen uit perspectief-
arme gebieden onderdak en een 
welkome landingsplek te bieden, 
dat zij zich ooit zullen ontpoppen 
als gelukbrengers. 

Max van der Zwaag

VolZin is een maandelijkse rubriek van de Protestantse 
Gemeente Heemstede.

Een kennismaking in woord en beeld met een open
en betrokken geloofsgemeenschap. 

Reacties zijn welkom via volzin@pknheemstede.nl 
Bezoek onze website:
http://kerkpleinheemstede.nl/

Gelukzoekers

“zij zullen zich ooit ontpoppen 
als geluksbrengers”

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Paus Franciscus weet velen binnen 
en buiten de Katholieke kerk te 
inspireren met zijn uitspraken en 
vooral, door zijn daden. Niet voor 
niets koos hij voor de naam Fran-
ciscus, naar die beroemde heilige 
uit de 11de eeuw die nu nog zoveel 
mensen weet te boeien vanwege 
zijn daden van Barmhartigheid.
Nog voor zijn derde jaar pontifi -
caat riep paus Franciscus 2016 uit 
als Heilig Jaar van de Barmhartig-
heid. Niet toevallig! In een periode 
waarin wij in Europa ons gecon-

fronteerd weten met het groot-
ste humanitaire drama na de ver-
schrikkingen van de Tweede We-
reldoorlog, roept deze geestelijke 
wereldleider ons op om, ondanks 
alle zorgen die de toevloed van 
vluchtelingen in onze samenle-
ving  met zich meebrengt, “om te 
zien naar onze naasten”.
Als Protestantse Gemeente te 
Heemstede sluiten we ons graag 
bij Franciscus’ oproep aan. Daar-
om hebben wij Piet Hein Hupsch, 
oud-rector van het Mendelcollege 

te Haarlem, uitgenodigd ons ver-
trouwd te maken met de achter-
gronden en motivaties van deze 
geestelijke leider van wereldfor-
maat.
U bent van harte uitgenodigd op 
dinsdag 15 maart, vanaf 20.00 uur 
in de Pauwehof, de lezing van de 
heer Hupsch bij te wonen (zie voor 
nadere informatie: Agenda, op 
deze pagina en onze website www.
kerkpleinheemstede.nl ).

Nico Schulte Nordholt 

AGENDA
Zondag 13 maart
10.00 uur Oude Kerk, kerkdienst, 
voorganger ds. P. Terpstra
Dinsdag 15 maart
19.15-19.45 uur Oude Kerk,
stilteviering
Dinsdag 15 maart
20.00 uur Pauwehof,  Lezing 
door Piet Hein Hupsch over drie 
jaar paus Franciscus: wat drijft 
deze paus in zijn ambtsuitoefe-
ning? Toegang: € 5,00
Zondag  20 maart
10.00 uur Palmpasen Oude 
Kerk, kerkdienst , voorganger 
ds. P. Terpstra
Zondag 20 maart
15.00 uur Oude Kerk, theecon-
cert. Het ensemble Corde Vo-
cali onder leiding van Eric Jan 
Joosse geeft een Passieconcert 
en voert werken uit van Thomas 
Tallis en Francis Poulenc
Toegang: gratis
Dinsdag 22 maart
19.15-19.45 uur Oude Kerk,
stilteviering
Donderdag 24 maart
19.30 uur Oude Kerk, kerkdienst 
Witte Donderdag , voorganger 
ds. A. Molendijk
Vrijdag 25 maart
19.30 uur Oude Kerk, kerkdienst 
Goede Vrijdag, voorganger ds. 
P. Terpstra.
Zaterdag 26 maart
22.00 uur Oude Kerk, kerkdienst 
Paasnacht, voorganger ds. P. 
Terpstra
Zondag 27 maart
10.00 uur Oude Kerk, kerkdienst 
Eerste Paasdag, voorganger ds. 
A. Molendijk

Locaties:
Oude Kerk:
Wilhelminaplein, Heemstede
Pauwehof:
Achterweg 19, Heemstede
(achter de Oude Kerk)

Tijdens de kerkdiensten is er
kinderkring voor jeugd van
4-12 jaar en crèche voor de
allerjongsten.

Bezoek onze website:
http://kerkpleinheemstede.nl/ 
voor meer informatie
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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

Aan de slag als 
vrijwilliger in Heemstede?

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Ventvergunning
- Commissievergadering 
 bezwaarschriften

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. over de positie en 
locatie van publiekstrekkers, verkeer en parkeren, 
relatie tot het woonklimaat en sfeer en beleving. 
De raad beslist uiteindelijk op 21 april over de visie 
en over actiepunten die hieruit voortvloeien. Meer 
informatie over de visie vindt u op www.heemstede.
nl onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.
U wordt van harte uitgenodigd de commissie-
vergadering bij te wonen als toehoorder of als 
inspreker. Aanvang: 20.00 uur, locatie: raadhuis. 

Doet u ook mee?
Op 11 en 12 maart 2016 organiseert het Oranje 
Fonds, samen met duizenden organisaties in 
het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken. In Heemstede 
kunt u op 9 locaties aan de slag. 

Commissie Ruimte bespreekt deze week 
visie winkelcentra Heemstede

Meld u aan via www.nldoet.nl. Als u bij ‘Gemeente’ 
het trefwoord Heemstede invult, verschijnt een 
overzicht van de kluslocaties. Met uw deelname 
maakt u een van onze lokale vrijwilligersorganisaties 
blij.

Waar in Heemstede zijn de AED’s waarmee iemand 
met een hartstilstand geholpen kan worden? En 
waar zijn de vrijwilligers die ze kunnen bedienen? 
Hartveilig wonen brengt dit in kaart. Hiermee 
kan de meldkamer van 112 bij een vermoeden 
van hartstilstand meteen gericht vrijwilligers 
in de buurt kan alarmeren en informeren over 
locatie van slachtoffer en dichtstbijzijnde AED. Bij 
een hartstilstand is snel handelen namelijk van 
levensbelang. De kans op overleven is het grootst 
wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt 
verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen 
deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn 
aangesloten bij Hartveilig wonen bieden deze acute 
hulp in veel gevallen wel. Het aantal sterfgevallen 
wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

De werkgroep Hartveilig wonen gaat deze week 
langs bij winkels, instellingen en bedrijven om een 
goed overzicht te maken van de beschikbare AED’s 
in Heemstede. Ook vrijwilliger worden of uw AED 
laten registreren? Kijk voor meer informatie op onze 
website of op www.hartveiligwonen.nl.

Met een gerust hart in Heemstede wonen



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 16, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 34874, 
ontvangen 19 februari 2016

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
reclamebord, spandoekreclame en vlaggen, 
wabonummer 34882, 

 ontvangen 19 februari 2016
- Burgemeester van Doornkade 1, het vergroten 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 31903, 

 ontvangen 22 februari 2016
- Beatrixplantsoen 68, het plaatsen van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 34959, 

 ontvangen 23 februari 2016
- Dr. P. Cuyperslaan 8, constructieve aanpassingen 

t.b.v. verbouwing, wabonummer 35153, 
ontvangen 25 februari 2016

- Glipperweg 86, het uitbreiden van de 1e 
verdieping, verhogen dak garage, constructieve 
aanpassingen en wijzigen zijgevel, wabonummer 

35163, ontvangen 26 februari 2016
- Wilhelminaplein 14, doorbreken muur, 

wabonummer 35184, 
 ontvangen 26 februari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 126, het aanpassen van het voetpad 

bij zorgcentrum Kennemerduin, wabonummer 
33369, verzonden 4 maart 2016

- Hollandsdiep 7, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 32517, 
verzonden 4 maart 2016

- Van Merlenlaan 28, het kappen van een eik, 
wabonummer 33985, verzonden 4 maart 2016

- Jacob van Campenstraat 47, het plaatsen van 
een dakopbouw en dakkapel, wabonummer 
33223, verzonden 4 maart 2016

- Hendrik Andriessenlaan, het bouwen van 
4 twee-onder-een kap en twee vrijstaande 
grondgebonden woningen, wabonummer 
31026, verzonden 4 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Fotograaf voor Heemsteedse 
Kunstbeurs 
Is fotograferen je grote passie? Kun jij mensen 
raken met je foto’s? Wij zoeken met spoed een 
enthousiaste fotograaf die een reportage wil maken 
van de Heemsteedse Kunstbeurs van 1 t/m 3 april.

Gezellig samen fietsen
Ben jij die sportieveling die lekker in het weekend 
buiten wil zijn en samen met de bewoners een ritje 
gaat maken op de duo-fiets? Samen met andere 
vrijwilligers kun je de bewoners een heerlijke dag 
bezorgen!

Kook-en maaltijdvrijwilligers
Samen met andere vrijwilligers een lekkere 
eenvoudige maaltijd koken voor een groep van 
15 mensen, lijkt je dat wat? Of help je liever mee 
met dekken van de tafels en uitserveren van de 
maaltijden? Alles kan, vraag naar de mogelijkheden!

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

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede

Nieuwe regelgeving
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naleving 
regelgeving brandveiligheid Heemstede 2016
Op 1 maart 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naleving 
regelgeving brandveiligheid Heemstede 2016 
vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 van 
kracht. Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad van 3 maart 2016 via 
zoek.officielebekendmakingen.nl
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 

7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Zie verder Inzien, reageren, bezwaar maken.

Rectificatie Verordening commissie 
bezwaarschriften
De Verordening commissie bezwaarschriften is 
vastgesteld:
- op 17 november 2015 door de burgemeester,
- op 17 november 2015 door het college, en
- op 28 januari 2016 door de raad. 
Hiermee komt de oude Verordening commissie 
bezwaarschriften te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl.

Evenement: 
Sloepenconcert 
28 augustus
Op 1 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te 
verlenen voor het houden van een klassiek 
sloepenconcert op zondag 28 augustus 2016 van 
16.00 uur tot 22.00 uur. De muziek zal tot 20.00 uur 
ten gehore worden gebracht.

In verband met het bovenstaande mogen, op 
zondag 28 augustus 2016, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, de volgende wegen van 12.00 uur tot 
24.00 uur worden afgesloten voor het autoverkeer:
- De Molenlaan (vanaf de Zomerlaan tot de 

Burgemeester van Rappardlaan) 
- De Herfstlaan (vanaf huisnummer 4 tot de 

Groenendaalkade) 
Verkeer Vrijheidsdreef richting Burgemeester van 
Rappardlaan en vice versa blijft mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 17 maart 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  gehandicaptenparkeerkaart 
  (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  aanvraag tot exploitatie van een 
  kinderdagverblijf (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit van 
  23 december 2015 tot verlening van een 

  ontheffing van het verbod om met 
  meer dan 3 honden per persoon het 
  wandelbos Groenendaal te betreden tot 
  1 januari 2016 (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Ventvergunning
Op 1 maart 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan de heer S. Simon 
voor het werven van klanten voor en het bezoeken 
van bestaande klanten van E.ON. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:15 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening en is geldig van 4 april tot 
en met 15 april 2016. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.



Informatieochtend 
mozaïekcirkels Thorbeckelaan
Heemstede - De bewo-
nerscommissie van de wijk 
‘De Glip’ in Heemstede 
heeft het initiatief genomen 
om samen met wijkbewo-
ners zes mozaïekcirkels te 
gaan ontwerpen voor wo-
ningen in de Thorbeckelaan. 
Aanleiding hiervoor is het 
gereedkomen van de herin-
richting van de wijk. De be-
wonerscommissie vindt dat 
Thorbeckelaan een fl euri-
ge afsluiting van het project 
verdient.

Alle bewoners van De Glip 
worden uitgenodigd om 
mee te helpen met het ont-

werpen en maken van de 
mozaïekcirkels. Kunstena-
res Annemarie Sybrandy 
gaat deze werkzaamheden 
coördineren.
Op donderdag 17 maart van 
10.00 tot 12.00 uur is er een 
informatieochtend in de 
Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede. Annemarie Sy-
brandy geeft dan uitleg over 
het initiatief.

Het mozaïekproject wordt 
mogelijk gemaakt door sa-
menwerking met Elan Wo-
nen, WIJ Heemstede, Ge-
meente Heemstede en 
Zorgcentrum Bosbeek.

Nederlands voor vluchtelingen 
Toen ik mijn universitaire studies in Sy-
rië had afgerond en een graad in de 
journalistiek haalde, ging ik naar het
Midden-Oosten om de meesters te bestude-
ren. Ik moest een nieuwe taal leren voor aan-
vang van de studie.
Daar in dat Midden-Oosten traden we toe tot 
het instituut dat is gespecialiseerd in het les-
geven aan buitenlanders. 
We kregen dagelijks vijf uur les over  gram-
matica, gesprek voeren, schrijven, lezen en 
luisteren.
In zes maanden waren we in staat om te 
spreken, lezen, schrijven en zelfs studeren in 
die taal.
Toen ik als vluchteling naar Nederland kwam 
dacht ik dat het leren van de taal niet meer 

dan zes maanden in beslag 
zou nemen. We krijgen nu 
twee dagen per week, twee 
uur per dag les met slechts één leraar voor 
elk van de Nederlandse taalaspecten.  
Toen ik de school vergeleek met de taal van 
dat land in het Midden-Oosten kon ik nau-
welijks geloven dat ik in een land terecht-
gekomen ben met een wereldberoemde
reputatie van de universiteiten en het oplei-
dingsniveau.
Het is absoluut geen gebrek voor het bieden 
van steun aan vluchtelingen, maar misschien 
meer het ontbreken van controle of plan-
matigheid om de Nederlandse taal aan
buitenlanders te leren.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

dochters in Bennebroek.

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’.

Handhavingsacties
Uitgevoerde verwijdering fietsen diverse 
locaties Heemstede
In onze publicatie van 17 februari 2016 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van fietsen op de 
volgende locaties:
- In de fietsenstalling vlakbij tankstation 

Herenweg/Kerklaan: een blauwe herenfiets, merk 
Sparta, met lege banden

- Aan de Leidsevaartweg, tegenover NS-station: 
een blauwe damesfiets, merk onbekend, met 
lege banden en er mist een trapper

- Op de hoek Zandvoortselaan/Vondelkade: een 
roze damesfiets, merk onbekend, met lege 
banden en losse spatborden 

- Bij Meijerslaan, ingang 154 t/m 256:
- Een grijze kinderfiets, merk 360 Loekie, met 

lege banden en geen remmen
- Een blauwe herenfiets, merk Kyoso, met lege 

banden
- Een blauwe herenfiets, merk Gelria, met lege 

banden en zadel stuk
- Een zwarte damesfiets, merk Union, met lege 

banden

De genoemde fietsen zijn op 3 maart 2016 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en zijn opgeslagen voor 
een periode van maximaal 13 weken. Binnen deze 
periode kan de eigenaar van de betreffende fiets 
zich melden bij bureau Handhaving en zijn fiets 
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.

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