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ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Heemstede - Afgelopen 
zondag organiseerde GSV 
Heemstede wederom een
basisschool volleybaltoer-
nooi. In een volgepakte 
Sporthal Groenendaal speel-
den de leerlingen van groep 
4-8 om de hoogste volley-

bal-eer van Heemstede. Het 
volleybalspel voor de jeugd 
gaat met teams van vier spe-
lers volgens de regels van 
Cool Moves Volleybal-CMV. 
Dit zijn speciale regels op
niveau die passen bij de 
leeftijd, haalbaar zijn en die

daardoor spel en spelplezier 
geven.
De Bosch en Hovenschool 
deed met vier teams mee aan 
het toernooi. ‘s Ochtends was 
een team samengesteld uit 
groepen 5 en 6 en dat team 
behaalde de derde plek. ‘s 
Middags werd het toernooi 
voor leerlingen van groepen 
7 en 8 gespeeld. Maar liefst 
13 teams van verschillende 
Heemsteedse basisscholen 
deden hier vol enthousiasme 
aan mee. Het meidenteam 
van groep 8 van de Bosch en 
Hovenschool, bestaande uit 
Irene, Renée, Sanne en Luna, 
speelde acht wedstrijden en 
de meiden wonnen alle wed-
strijden op rij. Met plezier en 
concentratie werd gespeeld, 
hierdoor bleven ze ongesla-
gen en mochten ze met de 
wisselbeker naar huis.

Meiden Bosch en Hovenschool Groep 8 winnen de beker!

Uiteenzetting oud-leerling College Hageveld

‘Zetelroof’ Tweede Kamer 
in perspectief geplaatst
Heemstede - Het fenomeen 
‘zetelroof’ staat meer dan ooit 
in de belangstelling. Zit je in 
de Tweede Kamer, weliswaar 
op persoonlijke titel, je hoort 
wel bij een partij die je op de 
kandidatenlijst zet. Geduren-
de de zittingsperiode van een 
parlement, Provinciale Staten 
of gemeente, nemen gekozen 
leden soms afstand van hun 
partij. Zij beginnen alleen 
of met anderen een nieuwe 
partij. Recente voorbeelden 
zijn DENK, VNL en Nieuwe 
Wegen die nu een gooi doen 
naar een plekje in de Ka-
mer. Waling, oudleerling van 
College Hageveld, onder-
zocht 58 gevallen van zetel-
roof in de afgelopen 100 jaar. 
In het decor van de schitte-
rende aula van het College 
Hageveld gaf hij woensdag 
1 maart samen met emeri-
tus hoogleraar politieke the-
orie Meindert Fennema dui-
ding aan dit fenomeen. Fen-
nema is tevens schrijver
van een biografi e over Geert 
Wilders. Arno Koek, eige-
naar van de altijd actieve 

boekhandel Blokker, bracht 
de heren bij elkaar en zorg-
de voor verschillende boeken 
die iets te maken hadden met 
het onderwerp. Als uitgangs-
punt werd het boek van
Waling genomen. Op het eer-
ste gezicht keert de burgers 
zich af van de zetelrover. Je 
vervuilt en verlaat je eigen 
nest toch niet? Waling ziet 
dat anders. Parlementsle-
den zitten er op persoonlijke
titel. Partijen eisen disci-
pline als het op stemmen 
aankomt. Wat nu als je het 
totaal niet eens bent met de 
gekozen partijrichting? Dan 
heb je het volste recht om 
anders te stemmen. Vaak 
leidt dat tot een breuk met 
de partij, maar is het zo erg 
als iemand achter het eigen 
standpunt blijft staan? Uit 
zijn onderzoek blijkt dat de 
nieuw gevormde partij het 
niet lang volhoudt en bij de 
volgende verkiezingen van 
het toneel verdwijnt.
Uitzondering is de PVV van 
Wilders. Nadat hij uit de VVD 
stapte, stampte hij een poli-

tieke beweging uit de grond 
die behoorlijk groot zou wor-
den. Waling en Fennema zien 
de burgers als consumen-
ten en de partijen als leve-
ranciers. Een systeem veran-
deren is niet eenvoudig. De
kamer besloot in 2016 dat
zetelrovers in het vervolg 
geen budget meer krijgen 
en hun spreektijd wordt be-
kort. Alles in het voordeel van 
de gevestigde orde die niet 
graag ziet dat mensen tus-
sentijd vertrekken. Feitelijk 
is van zetelroof geen spra-
ke, want het is zijn of haar
eigen zetel. Om het feno-
meen het hoofd te bieden 
is het een optie om alle le-
den op basis van voorkeur-
stemmen te benoemen. Na 
hun zittingsperiode kun-
nen zij dan door hun achter-
ban ter verantwoording wor-
den geroepen. De grote jon-
gens maken de dienst uit. 
Eenmaal uit de partij gestapt 
is het lastig, zo niet onmo-
gelijk, nog een nieuwe baan 
te vinden. Zeker bij de over-
heid, provincies, gemeen-

ten of waterschappen en vele 
NGO’s maken ze geen kans. 
De gevestigde partijen kapen 
de baantjes en houden de 
afvallige buiten de deur. De 
burger vertrouwt voor 90% 
de democratie, maar het ver-
trouwen in politieke partij-
en is slechts 30%. Dat geeft 
te denken. Een zeer onder-
houdende en verhelderen-
de avond. De boeken van de 
beide heren zijn een aanbe-
veling waard.
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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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 12 maart:
Geen dienst.

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

Zondag 12 maart, 10u. ds. 
Jolien Nak.
Dienst van Schrift en Tafel. 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Ad-
dy Alberts.
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 12 maart
Tweede zondag Veertigda-
gentijd
Oude Kerk,Wilhelminaplein: 
10u. ds. P.I.C. Terpstra, 
dienst van Schrift en Tafel. 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 12 maart, 10u.
3e Lijdenszondag 
Ds. D. Jorissen uit ‘s Gra-
venzande.
Na de dienst koffi edrinken 
in Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 12 maart, 10u. 
Woord- en communie-
viering, pastor A. Dekker. 
Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 12 maart, aanvang 
10u. Voorganger: Mevr. H. 
Rijken (Utrecht).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 8 kent twee 
periodes wat panden betreft. 
De toenfoto (NHA) toont het 
voormalige pand op 31 sep-
tember 1931. Bijzonder dat 
er in het NHA een straatfo-
to is van 17 september 1932 
met het huidige pand. Er zijn 
bouwtekeningen van 1931. 
Korte sloop/bouwperiode?
In een advertentie uit de Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van 29 maart 1929 werden er 
‘Groote Versche eieren voor 
7,5 cent’ aangeboden, alleen 
bij Chr. Vollega op Raadhuis-
straat 8. De familie Vollenga 
hield daar een Kruideniers- 
en Grutterswarenzaak aldus 
het adressenboek van 31 ja-
nuari 1931. Volgens de site 
Librariana zou voor Vollenga 
Reedijk er hebben gezeten. 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (5)

op de Raadhuisstraat 8. Hem 
kennen we ook van de Cam-
plaan, maar zullen hem ook 
tegenkomen op Raadhuis-
straat 18. In het adressen-
boek van Heemstede van 1 
november 1966 wordt D. van 
Eck genoemd voor aardap-
pelen, groen en fruit en ook 
voor fruitmanden- en scha-
len. Van Eck wordt ook ver-
meld in het adressenboek 
van 1975.

Het is o.a. het geboortehuis 
(1929) van de moeder van 
Nanco Roos (meisjesnaam 
Vollenga, beheerder FB-pagi-
na ‘Nostalgisch Heemstede’). 
In de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 20 septem-
ber 1935 wordt het overlijden 
van F. Oosterhoorn vermeld. 
45 Jaar (ongeveer 1890) eer-
der was hij als kapper begon-
nen op de Raadhuisstraat 8. 
Daarvoor was dat Serné.
In 1936 bood Vollenga Huis-
houdelijke pakketten aan 
voor 1 gulden met als inhoud 
diverse huishoudelijke mate-
rialen, zoals zeep, blauwsel 
enz. In 1948 zat dhr. Vollen-
ga nog steeds op de Raad-
huisstraat. In het adressen-
boek van 1 november 1957 
komen we Roest & Zn tegen 

Op 5 november 2014 zat 
Dream Hobbymaterialen tij-
delijk op Raadhuisstraat 63, 
maar vanaf januari 2015 op 
nummer 8. In februari 2017 is 
de winkel over gegaan naar 
een winkel van Krug Verf 
en Glas. De nufoto van Har-
ry Opheikens is van 7 maart 
2017.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen 
van uw werkgever en wilt u weten of deze juist is? 
Steeds meer mensen krijgen ontslag van hun 
werkgever en zijn daarna aangewezen op een WW- 
uitkering of op het zelfstandig ondernemerschap. 
U verdient dan een eerlijk advies omtrent de afspra-
ken in uw vaststellingsovereenkomst. 
In de praktijk gaat het nogal eens mis met de vast-
stellingsovereenkomst en de gevolgen daarvan zijn 
groot. In geval een vaststellingsovereenkomst niet 
juist is opgesteld kan dit tot gevolg hebben dat u uw 
WW-rechten verspeelt en dus geen WW-uitkering 
krijgt. Uit de vaststellingsovereenkomst moet blijken 
dat u als werknemer niet verwijtbaar werkloos bent 
geworden. 
Ook is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn 
gemaakt over de juiste opzegtermijn. U gaat pas WW 
ontvangen als de juiste opzegtermijn in acht wordt 
genomen. Daarnaast moet beoordeeld worden of 
de (eventuele) aangeboden ontslagvergoeding in lijn 
ligt met de hiervoor geldende wettelijke regelgeving: 
de zogeheten transitievergoeding. Ook kan moge-
lijk een hogere vergoeding worden bedongen, afhan-
kelijk van de omstandigheden. In veel gevallen leert 
de ervaring dat door tussenkomst van deskundige 
begeleiding de aangeboden ontslagvergoeding naar 
boven wordt bijgesteld. 
Tot slot is het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
beperkende bedingen (zoals bijvoorbeeld het non-
concurrentie beding) bij einde van het dienstverband 
komen te vervallen. U bent dan in ieder geval vrij 
om een nieuwe functie te accepteren om zo van uw 
opgebouwde ervaring en expertise te kunnen blijven 
profiteren. 
Kortom, een vaststellingsovereenkomst is te belang-
rijk om niet te laten doorlichten door een expert op 
het gebied van arbeidsrecht (bijvoorbeeld een advo-
caat). Vaak worden de kosten van deze bijstand ver-

goed door de werkgever. De gevol-
gen kunnen erg groot zijn als er een 
onjuiste vaststellingsovereenkomst 
wordt getekend. Dus aarzel niet om 
in een ontslagsituatie onafhankelijk 
advies in te winnen buiten uw werk-
gever om. 
Mw. mr. E. van Haasteren
(arbeidsrechtadvocaat) 
Vragen over uw situatie:
edith@hiddesadvocatuur.nl 

Column

Een VSO.... en nu?

 

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Lijstenmakerij Loef:
een begrip in de gehele regio
Regio - In Bennebroek we-
ten ze Lijstenmakerij Loef wel 
te vinden natuurlijk: het klei-
ne pand in dat leuke histo-
rische rijtje huizen aan de 
Rijksstraatweg, met op de 
hoek het vermaarde restau-
rant dat ooit De Geleerde 
Man heette. Inmiddels beter 
bekend onder de naam Zen. 
Tijden veranderen en dat is 
ook zo bij de lijstenmake-
rij. Of niet? Nee, aan de vak-
manschap en de goede naam 
veranderen niets, Lijstenma-
kerij Loef maakt al decennia-
lang (echt waar!) de meest 
prachtige lijsten voor kunst-
werken, spiegels en foto’s. 
Er blijft namelijk altijd vraag 
naar échte kwaliteitslijsten 
en die koop je niet kant-en-
klaar bij een groot winkel-
bedrijf. Tot zover geen wijzi-
gingen op Rijksstraatweg 41. 
Maar... er is wel iets anders 
veranderd. Want Ries Loef, 
oprichter van de lijstenmake-
rij, heeft een stapje terug ge-
daan. Dat mag ook wel als je 
80 (!) bent. Nog altijd helpt 
hij zijn dochter Marianne, die 
de zaak enige tijd geleden 

overnam. Samen met je va-
der werken, van wie je alles 
hebt geleerd. Hoe mooi moet 
dat zijn? Gelukkig kunnen ze 
het goed vinden met elkaar. 
Moeder Rie is overigens ook 
in de zaak actief geweest. 
Met kunstnijverheidspro-
ducten. “Destijds verkochten 
we naast lijsten tevens sie-
raden en decoratieve artike-
len en hobbymaterialen”, al-
dus mevrouw Loef, die zelf 
trouwens ook kunstzinnig is: 
zij schildert en heeft diverse 
keren geëxposeerd in de om-
geving. Haar man Ries komt 
uit een houtbewerkersfamilie 
en heeft zich op die manier 
het vak eigen gemaakt. Ma-
rianne is het lijstenmaker vak 
met de paplepel ingegoten. 
Als gevraagd wordt wat een 
kunstwerk is geweest dat ze 
ooit inlijstte dat heel bijzon-
der was vertelt ze: “Dat was 
een trouwjurk!” Ze geeft aan 
dat je alles eigenlijk wel kunt 
laten inlijsten, een doop-
jurk of voetbalshirt en dan 
de borduurwerken. “We heb-
ben er heel wat ingelijst voor 
handwerkzaken”, aldus haar 

vader. Na zijn 65e is Mari-
anne in de zaak gekomen en 
nu werken ze alweer 15 jaar 
samen. Het is altijd hollen of 
stilstaan in de lijstenmakerij 
maar als het vakantie is vindt 
vader het toch wel fijn als 
die dan ook weer voorbij is. 
Hij is geen voorbeeld van ie-
mand die niets meer doet na 
zijn pensionnering. Bezig blij-
ven is het devies. Dat geldt 
natuurlijk ook voor Marianne 
die niet alleen lijsten op maat 
maakt maar tevens goed ad-
viseert en meegaat met nieu-
we trends, zoals opstaande 
lijstjes waardoor het ingelijs-
te diepte krijgt. Verder blijven 
klassieke lijsten altijd ‘in’, het 
ligt maar net aan het kunst-
werk, en zie je tevens strakke 
lijsten in allerlei kleuren. “Ge-
woon even binnenlopen”, is 
haar devies. Dan zie je wat er 
zoal mogelijk is. Het is lente: 
tijd om nu eens die mooie fo-
to of dat prachtige kunstwerk 
in te laten lijsten!
Rijksstraatweg 41, Benne-
broek. 023-5846852.
www.lijstenmakerij-loef.nl.
Joke van der Zee

Heemstede - Iedereen die 
een keer van dichtbij wil be-
kijken hoe de ouderen-
zorg werkt, is op zaterdag 18 
maart van harte welkom bij 
Zorgbalans. De Open Dag 
hoort bij de Week van Zorg & 
Welzijn die loopt van 13 t/m 
18 maart. Diverse zorgorgani-
saties door het hele land ope-

nen hun deuren om Neder-
land een kijkje te geven ach-
ter de schermen bij de zorg. 
In Heemstede openen woon-
zorgcentrum Kennemerduin 
en De Heemhaven hun deu-
ren. Alle locaties, tijden en 
activiteiten staan op www.
zorgbalans.nl/opendag. In 
woonzorgcentrum De Heem-

haven in Heemstede kunnen 
bezoekers zien hoe de loca-
tie ‘in bedrijf’ is en kennis ma-
ken met het woonconcept 
‘Net zoals thuis’ voor men-
sen met dementie. Het Thuis-
zorg Buurtteam vertelt al-
les over de zorg die zij thuis 
kunnen bieden. Men kan in 
gesprek met medewerkers 

over de zorg in De Heemha-
ven maar ook over werk en 
vrijwilligerswerk. Daarnaast 
is een bezoek aan het Her-
inneringsmuseum de moei-
te waard en kan met genieten 
van lekkere hapjes. Daarnaast 
opent woonzorgcentrum Ken-
nemerduin zijn deuren. Men 
kan mee met een rondleiding 
door het pand en medewer-
kers vertellen over de manier 
van werken in Kennemer-

duin en de zorg die het thuis-
zorg buurtteam biedt. Daar-
naast is er van alles te doen: 
bezoekers kunnen gratis hun 
bloeddruk en het zuurstofge-
halte in het bloed laten meten. 
Men kan meedoen met oud-
Hollandse spellen, genieten 
van koffie en thee met wat 
lekkers en informatie krijgen 
over het thuiszorg buurtteam, 
vacatures, vrijwilligerswerk en 
opleidingen bij Zorgbalans.

Open Dag van Zorg & Welzijn

Kennemerduin en Heemhaven 
openen deuren voor publiek
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Heemstede - Ze hebben 
eerder met het bijltje gehakt, 
Mandy en Marco Uitendaal 
van pannenkoeken restau-
rant De Konijnenberg, maar 
ook nú slaan zij zich er wel 
doorheen. Het gaat over de 
werkzaamheden aan de He-
renweg, pal voor de deur van 
het knusse en welbekende 
pannenkoeken restaurant. 
Fase 4 van de onderhouds-
werkzaamheden aan de He-
renweg is in januari begon-
nen. De eerdere fases van 
het groot onderhoud zorg-
den ook al voor afsluiting of 
in elk geval voor een minder 
goede bereikbaarheid van de 
weg die langs hun restaurant 
ligt. Je zult er maar nét zit-
ten. Gelukkig zijn Mandy en 
Marco positief ingesteld. 
Borden bij de Van Merlen-
laan geven aan dat hun res-
taurant - evenals andere be-
drijven aan de weg - gewoon
bereikbaar is. Wel is op de 
druk bereden route in Heem-
stede voor een deel éénrich-
tingsverkeer ingesteld. “We 
hebben geen klachten over 
de werkzaamheden hoor”, 
vertelt eigenaar Marco. “Men 
werkt hard en netjes”, gaat 
hij verder. “Er is een over-
pad gecreëerd voor recre-
anten uit het bos. Zeer goed 
nieuws is dat er behalve een 
vernieuwde weg, een zebra-
pad wordt aangelegd en er 
meer parkeergelegenheid 
komt”. Het werk aan de He-

renweg op het deel tussen de 
Rivierenbuurt-afslag en Ben-
nebroek neemt in totaal een 
halfjaar in beslag. “Hier zijn 
ze half april ongeveer klaar.” 
“Je moet er wat van maken”, 
vult zijn vrouw Mandy aan, zo 
met al die bouwchaos voor 
de deur…. “Zo hebben we 
de buitenkant en het terras 
al helemaal ‘lenteklaar’ ge-
maakt met voorjaarsbollen 
in potten én we hebben een 
heerlijke lentekaart.” Man-
dy vertelt dat de Konijnen-
berg naast pannenkoeken 
en wraps ook andere zali-
ge gerechten heeft, met de-
ze maand Risotto met Saltim-
bocco van kip op het menu. 
De moeite waard om langs 
te komen. Parkeren kan trou-
wens prima, gewoon langs 
de weg in de daar voor be-
stemde vakken. Een kop kof-
fie & taart, lunch of diner in 
de vroege avond. Familie res-

De Konijnenberg gewoon bereikbaar

taurant de Konijnenberg heet 
u zoals altijd, op alle dagen 
in de week welkom. Binnen 
heeft het etablissement trou-
wens vorig jaar zelf al een 
‘renovatie’ ondergaan, ofte-
wel de serre heeft een ge-
heel interieur gekregen met 
gedurfde elementen zoals de 
tafelbladen met bloemmo-
tief en verstopte konijnen van 
een schilderij uit het Rijks-
museum, de imponerende 
houten wand en de natuur-
houten grote familietafel die 
een echte blikvanger is. 
De traditie van het bekende 
Heemsteedse restaurant blijft 
echter: heerlijke ambachte-
lijk gebakken pannenkoeken, 
naturel, zoet of hartig belegd, 
kijk vooral op de uitgebreide 
kaart.
Wilt u de lente proeven? Kom 
dan langs, maar wel uit de 
richting van Haarlem (gedu-
rende de werkzaamheden 
aan de weg). Herenweg 33, 
telefoon: 023-5848096.
www.dekonijnenberg.nl.

Heemstede - Lady Susan 
Wood startte met Kazuri in 
1975 met het doel alleen-
staande vrouwen in Kenia 
een kans te geven een in-
komen te realiseren met 
het maken van sieraden. 
Met behulp van keramiek 
workshops hebben zij zich 
de benodigde technieken 
eigen gemaakt. Kazuri is 
gevestigd aan de rand van 
Nairobi op het landgoed 
van Karen von Blixen, be-
kend van de film ‘Out of Af-
rica’. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot meer dan 
350 medewerkers, voorna-
melijk alleenstaande moe-
ders.

De basis van het keramiek 
is de klei die wordt gewon-
nen in het gebied rond-
om Mount Kenya. In com-
binatie met het drievoudi-
ge bakproces van de kra-
len zorgt de unieke com-
pacte structuur van de klei 
voor een zeer harde kera-
mieksoort. 
Alle kralen worden met de 
hand gemaakt, beschil-
derd en geglazuurd en ver-
werkt tot prachtige siera-
den met trendy kleuren en 
design. De combinatie van 
lokale en westerse kleuren 
en patronen maken van ie-
der sieraad een uniek stuk. 
De Nederlandse importeur 
is betrokken bij de ontwer-
pen van Kazuri, waardoor 
de sieraden goed aanslui-
ten bij de modetrends in 
Nederland. 

Kazuri is aangesloten bij de 
World Fair Trade Organisa-
tion. Met de aanschaf van 
deze mooie sieraden ver-

wen je jezelf en help je te-
gelijk alleenstaande moe-
ders in Nairobi aan een be-
ter leven en hoop voor de 
toekomst. Naast een eer-
lijk loon wordt er geïnves-
teerd in gezondheidszorg. 
In de kliniek naast de werk-
plaats kunnen medewer-
kers èn hun directe familie-
leden twee keer per week 
bij een gediplomeerd ver-
pleegster terecht voor gra-
tis medische hulp, advies, 
voorlichting en medicijnen. 
Indien sprake is van door-
verwijzing naar een zieken-
huis vergoedt Kazuri 80% 
van de medische kosten.
Kazuri betekent ‘klein en 
prachtig’ in het Swahili, de 
taal van de producenten. 
En dat zijn de sieraden! Met 
de koop van Kazuri siera-
den, helpt u bovendien al-
leenstaande vrouwen in 
Kenia aan een opleiding en 
toekomst.

Bent u benieuwd? Kom ze 
dan snel eens bekijken in 
de Wereldwinkel Heemste-
de, Raadhuisstraat 29 www. 
wereldwinkelheemstede.nl

Kazuri fairtrade sieraden,
nu in de Wereldwinkel!

D66 campagnebus met Pia Dijkstra en
Sophie in’ t Veld op 10 maart in Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 10 
maart doet de D66 campag-
nebus rond 10.30 uur Heem-
stede aan. Ongeveer een uur 
lang delen D66-ers zoals 
kamerlid Pia Dijkstra en 
Europarlementariër Sophie in 
’t Veld op de Binnenweg fly-
ers uit. Ook voor D66 is de 
campagne in volle gang. De 
leden van D66 Heemste-
de kunt deze weken op di-
verse plekken in Heemstede 
in hun ‘witte jassen’ tegen-
komen om het verkiezings-
programma onder het mot-
to ‘Goed werk, goede zorg 
en goed onderwijs’ onder de 

aandacht te brengen. En ook 
landelijke kandidaten voor 
een kamerzetel trekken het 

land door. Alle inwoners en 
bezoekers van Heemstede 
zijn van harte welkom.Heemstede - Vrijdag 10 

maart stapt cabaretière 
Kirsten van Teijn op het podi-
um van Theater De Luifel. In 
haar nieuwste muzikale ca-
baretvoorstelling brengt zij 
jeuk én zalf naar Heemste-
de. De voorstelling begint om 
20.15 uur. Bijgestaan door gi-
tarist Leon Sibum komt ze met 
mooie liedjes, zowel qua tekst 
als zang. Daarbij toont ze zo-
wel haar kwetsbaarheid als 
haar vileine kritiek op het Am-
sterdamse uitgaansleven. De 
Luifel vindt u aan de Heren-
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weg 96 Heemstede. Kaarten: 
18,50 euro via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa.

Kirsten van Teijn heeft jeuk

 
06   de Heemsteder  •  8 maart 2017 





WABO steekt handen uit de mouwen
Heemstede - Op zaterdag 10 en zondag 
11 maart organiseert het Oranje Fonds 
‘NLdoet’, de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Scoutinggroep WABO Heem-
stede steekt tijdens dat weekend flink de 
handen uit de mouwen. Het clubgebouw 
aan de Ritzemaboskade in Heemste-
de is toe aan een nieuw likje verf en een 
schoonmaakbeurt. Om deze grote klus te 
klaren kunnen de scouts alle hulp goed 
gebruiken. Vrijwilligers zijn van harte wel-
kom!

Elke week wordt door een kleine groep 
vrijwilligers leuke activiteiten georgani-
seerd voor de leden.

“Wij zien NLdoet als een goede gelegen-
heid om juist dat beetje extra te doen, waar 
we normaal niet aan toe komen. Ons club-
huis kan namelijk een opfrisbeurt gebrui-
ken”, aldus Judith Weijers, leidinggevende 
van de Welpengroep.

Kleine klussen staan ook op de planning. 
Hiervoor zijn vele handen nodig want die 
maken licht werk. Iedereen kan zich in-
schrijven voor de klusdagen via nldoet.
nl. De klussen vind je onder klusnummer 
25323 (vrijdag) en 25318 (zaterdag).

Meer informatie op
www.waboscouting.nl.

Foto: Renske van Assema

20 jaar Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Marry Brokking (reeds met 
pensioen) is voor vandaag 8 
maart, internationale vrou-
wendag, toch nog een keer 
zelf in de pen geklommen. 
8 maart 1997… Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
bestond net, op schrift. Ik 
liep al langer rond met het 
idee dat het verzorgen van 
uitvaarten op een andere ma-
nier moest gebeuren dan de  
standaard manier.
Anne-Marie Bokslag deelde 
dit idee met mij. Het boek 
‘Zand erover’ bleek een in-
spiratiebron voor mij. Anne-
Marie baseerde haar ideeën 
op haar eigen ervaringen. 

Emancipatie en
uitvaartbegeleiding:
hoe verzin je het?
Waar vroeger de nabestaan-
den heel veel uit handen ge-
nomen werd, zag ik dat dat 
anders kon en zelfs moest, 
want als je veel uit handen 
genomen wordt, sta je letter-
lijk met lege handen. Men wil 
vaak juist iets doen om ver-
driet vorm te geven.
Langzaam draaiden wij wat 
aan het roer: ‘rouw verwer-
ken’ werd ‘werken bij het 
laatste afscheid’, oftewel zelf 
doen wat bij je past: helpen 
de overledene te wassen en 
aan te kleden, zelf de kist 
maken of de gekozen kist be-
schilderen, samen met klein-
kinderen. Door de jaren heen 
heb ik regelmatig gezien hoe 
mensen hun schroom over-
wonnen door bijvoorbeeld 

hun overleden moeder aan 
te raken of haar zelfs samen 
met andere familieleden in 
de kist te leggen. Ik heb nooit 
meegemaakt dat mensen 
spijt hadden van dingen die 
ze zelf hebben gedaan bij 
een afscheid. Het vormgeven 
van de uitvaart is enorm ver-
anderd de afgelopen 20 jaar. 
Ik heb vaak gehoord: “Er mo-
gen drie muziekstukken af-
gespeeld worden toch?” Met 
liefde legde ik dan uit dat de 
uitvaart hún laatste afscheid 
was en dat de familie zelf 
mocht kiezen wat ze daarin 
deden. 
We waren het eerste uitvaart-
bedrijf in de regio dat door 
vrouwen werd geleid.
De opbouw van het bedrijf 
ging uiteraard niet van-
zelf. Wel vielen we op in de, 
overwegend behoudende 
mannenwereld, als we over 
uitvaarten praatten. Jaren na 
onze oprichting belden er 
nog families bij wie het kran-
tenknipsel van onze start al 
jaren in de la lag. “Voor het 
geval dat…”   
Het eerste half jaar moesten 
de contacten groeien, maar 
op een gegeven moment wis-
ten mensen ons te vinden. 
En zo groeiden we langzaam 
uit tot het bedrijf dat wij nu 
zijn: Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding: een mooie 
groep vrouwen die met be-
trokkenheid, deskundigheid 
en warmte haar werk doet. 

Marry Brokking

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Ons vaste team van uitvaartbegeleidsters Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleidsters

samen met u, luisterend, betrokken, stijlvol,
voor iedereen, al dan niet verzekerd

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleiders

Open dag van Zorg & Welzijn
Zorgbalans op 18 maart open voor publiek
Regio - Iedereen die een 
keer van dichtbij wil bekijken 
hoe de ouderenzorg werkt, 
is op zaterdag 18 maart van 
harte welkom bij Zorgbalans. 
Vier locaties openen hun 
deuren voor buurtbewoners, 
familieleden en andere ge-
interesseerden. De open dag 
hoort bij de Week van Zorg 
& Welzijn die loopt van 13 
tot en met 18 maart. Diver-
se zorgorganisaties door het 
hele land openen hun deuren 
om Nederland een kijkje te 
geven achter de schermen bij 
de zorg. Zorgbalans heeft dit 
jaar vier locaties die deelne-
men in Heemstede, Haarlem, 
Velserbroek en IJmuiden.
Bezoekers van de open dag 

zijn in IJmuiden en Velser-
broek welkom bij woonzorg-
centrum De Moerberg en 
wooncomplex De Hofstede. 
Ook in Haarlem en Heemste-
de doen locaties van Zorgba-
lans mee aan de open dag. 
Alle locaties, tijden en activi-
teiten staan op:
www.zorgbalans.nl/opendag.
In woonzorgcentrum De 
Moerberg in IJmuiden kun-
nen bezoekers een rondlei-
ding krijgen en de ‘Zorgeloos 
Wonen’ appartementen be-
kijken. Men kan in gesprek 
gaan met medewerkers over 
de zorg in De Moerberg of 
over werk, vrijwilligerswerk 
en opleidingen bij Zorgba-
lans. Ook is er live muziek, 

kan men een gokje wagen in 
de loterij, zijn er diverse kra-
men met zelfgemaakte pro-
ducten en kan men genieten 
van lekkere hapjes.
In Velserbroek kan men in 
De Hofstede kennis maken 
met diverse teams en loca-
ties van Zorgbalans: het ont-
moetingscentrum, thuiszorg 
teams, het Prettig Thuis team 
en woongemeenschap De 
Molenweid laten zien wat ze 
voor ouderen kunnen bete-
kenen. Daarnaast is er van 
alles te doen zoals beweegles 
en creatieve activiteiten, bil-
jarten, controle van  bloed-
suiker en/of bloeddruk en is 
er live muziek en gratis koffie 
en thee met wat lekkers.

Acht cellisten 
concerteren in 
de Oude Kerk
Heemstede – Vrijdag 10 
maart zullen maar liefst acht 
cellisten concerteren in de 
Oude Kerk. Dankbaar ge-
bruikmakend van de gewel-
dige akoestiek van deze in-
tieme concertzaal speelt het 
Cello8ctet Amsterdam Tr8cks, 
de oogst van vruchtbare sa-
menwerkingen met de meest 
markante componisten van 
deze tijd, zoals Glass, EInaudi 
en Pärt. Ook werk van tango-
componist Piazzolla staat op 
het programma.
Cello8ctet Amsterdam is een 
veelzijdig ensemble dat nati-
onaal en internationaal een 
begrip is geworden. “Acht 
topcellisten … Totale tech-
nische perfectie, intensi-
teit en kleurrijke interpreta-
tie”, aldus het beeldbepalen-
de tijdschrift The Strad. Het 
Octet heeft meer dan 70 we-
reldpremières uitgevoerd, de 
meeste speciaal aan het Oc-
tet opgedragen, van onder 
anderen Gubaidulina, Bou-

lez, Loevendie, Glass en Pärt. 
Arvo Pärt zei na de premiè-
re van zijn stuk voor het Oc-
tet: “Het Octet is goud waard, 
ik heb dit ensemble 10 jaar te 
laat ontdekt.” Cello8ctet Am-
sterdam werd in 1989 opge-
richt onder de naam Conjun-
to Ibérico. Naast optredens in 
de belangrijke zalen van Eu-
ropa, heeft het Octet concer-
ten gegeven in de Verenig-
de Staten, Canada, Midden- 
en Zuid Amerika, Azië en het 
Midden-Oosten. De musici 
hebben opgetreden met Te-
resa Berganza, Elena Gra-
gera en Isabelle van Keu-
len. Daarnaast waren er op-
tredens met Cristina Branco 

en Bløf, dansproducties met 
Conny Janssen Danst en Ca-
ribische grooves met Izaline 
Calister. Het Octet speelde 
in de Amsterdamse metro-
tunnel, op het dakterras van 
de Stopera en op vele andere 
bijzondere locaties.
Het concert in de Oude Kerk 
vangt aan om 20.15 uur en 
de entree bedraagt 21 euro. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Foto: Merlijn Doornernik
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Onderzoeken wijzen uit:
in- uitgang Vomar kan overal
Heemstede - Maar liefst 
twee verschillende onderzoe-
ken moesten duidelijkheid 
geven aan de meest optimale 
in- en uitrit voor de parkeer-
garage van de nieuwe Vomar. 
De in- en uitrit aan de Ei-
kenlaan is qua verkeersvei-
ligheid de beste oplossing. 
Daar staat tegenover dat de 
milieubelasting in de vorm 
van fi jnstof en geluid daar 
wel eens een probleem kan 
geven. Dit is echter niet on-
derzocht, zodat de bewoners 
op dat punt in het ongewisse 
blijven. Er zijn nog vele ande-
re mogelijkheden voor de in- 
en uitrit. Onder andere via de 
Binnenweg. Daar kunnen de 
overige winkeliers profi jt van 
hebben, omdat er meer ver-
keer over de Binnenweg rijdt. 
De inrit aan de Binnenweg 
zal voor veel klanten uit het 
noorden en het oosten een 
stuk omrijden zijn. De zijstra-
ten van de winkelstraat kun-
nen dan meer verkeer ver-
wachten. De in- en uitritten 
verdelen over twee kanten 
van het gebouw kan ook. Het 
ontsluiten van de garage aan 
de Eikenlaan is ook verre van 
ideaal. De smalle straat krijgt 
heel veel extra verkeer te ver-
werken. Een uitrit aan de Bin-

nenweg kan gevaarlijke situ-
aties opleveren. Volgens de 
beide onderzoeksbureaus 
zijn alle kruispunten in het 
gebied voldoende berekend 
op extra verkeer. Of de situ-
atie voor voetgangers en fi et-
sers er op vooruitgaat, is lang 
niet zeker. Kans op een fl inke 
fi le op de Binnenweg bestaat 
als verkeer de garage niet in 
kan omdat deze vol is of als 
uitgaand verkeer moet wach-
ten op voetgangers, fi etsers 
of overig verkeer. Tevens ver-
dwijnen er parkeerplaatsen 
langs de weg om de in en 
uitrit mogelijk te maken. Op 
piekmomenten kan de gara-
ge volstaan. Met alle nieuwe 
functies in de bibliotheek zal 
de parkeerbehoefte rond het 
Julianaplein alleen maar toe-
nemen. Hoeveel auto’s er dan 
gebruikmaken van de gara-
ge om naar de bibliotheek te 
gaan, is ook niet onderzocht. 

Kortom; alles kan maar alles 
heeft zijn voor- en nadelen. 
Er ligt nog geen bouwplan 
voor de Vomar. De aankoop 
van panden stagneert, waar-
door de behandeling in de 
commissies en raad nog wel 
even op zich laat wachten.
Eric van Westerloo

Uitrit Binnenweg.

D66 distantieert zich van insinuaties
Heemstede - Bij de behan-
deling van ingekomen brie-
ven en mails bij de gemeen-
te bevond zich een tweetal 
stukken met betrekking tot 
de voorgenomen bouw aan 
de Reggelaan. Een aantal be-
woners voelt zich door de ge-
meente bij de neus genomen. 
De gemeente hecht waarde 
aan behoud van groen. Niet 
bij de Reggelaan. Het oude 
schooltje wordt gesloopt en 
daarvoor in de plaats kan een 
woning komen. Er blijft zo 
aan beide kanten nog groen 
over. Dit had ook de voorkeur 
van de gemeente, maar die 
kwam daar later op terug.
In de ingezonden reacties ko-
men enkele bewoners uit de 
omgeving terug op het plan. 
Zij vinden dat de gemeente 
onaangekondigd, tijdens een 
bezoek van een wethouder, 

tussen neus en lippen door 
het plan aan de toen aan-
wezigen hebben voorgelegd 
en afgehamerd. Wat de be-
woners steekt is dat een be-
woner het groen wil opoffe-
ren voor zijn eigen perceel. 
En dat verwachtten zij niet 
van iemand die op de voor-
lopige kandidatenlijst van 
D66 staat, zo hebben ze ge-
uit. Tijdens de raadsvergade-
ring van 3 maart verklaarde 
de fractievoorzitter van D66 
Klaasen dat de twee zaken 
los staan van elkaar en dat er 
geen sprake is van bevoorde-
len van personen. Hij neemt 
afstand van de woorden van 
de bewoners en verzoekt in 
de vervolgstukken dit niet 
meer terug te zien. Volgens 
mevrouw Jagtenberg (HBB) 
is het beter om het dit soort 
aantijgingen in het openbaar 

te bespreken. De integriteit 
van de politiek staat volgens 
haar zo in een kwaad dag-
licht. Van Zon (D66) werpt 
het verre van zich en vindt de 
aantijgingen nergens op ge-
baseerd en dubieus. Van Vlij-
men CDA sprak eerder met 
de buurman en heeft niet de 
indruk dat er verband be-
staat tussen de bouwplannen 
en het lidmaatschap van D66. 
Maas (PvdA) merkte op dat 
deze indruk kennelijk wel bij 
de bewoners heeft postgevat, 
al kent hij de zaak niet volle-
dig. Van Zon stelt dat de raad 
in meerderheid de plannen 
heeft goedgekeurd. De aan-
tijging wordt voor kennisge-
ving aangenomen en de za-
kelijke inhoud wordt betrok-
ken bij de toekomstige be-
handelingen.
Eric van Westerloo

Jong een impact hebben
Heemstede – Jonge men-
sen zijn wel degelijk bereid 
om hun talenten en tools in 
te zetten voor de maatschap-
pij. Bewegingen als Young 
Impact zijn hot en de maat-
schappelijke stage is inmid-
dels ingevoerd in het onder-
wijsprogramma. Iets doen 
voor een ander zonder ervoor 
betaald te worden is niet al-
leen voor volwassenen, maar 
ook voor jongeren. De wereld 
wacht niet, dus waarom zou-
den zij?
De Heemsteder maakt nader 
kennis met enkele van deze 
jongeren. Deze week de eer-
ste vrijwilliger.

Wie? Kim Bartels uit Heem-
stede is 15 jaar en zit in 4 
HAVO. Op zaterdag werkt ze 
bij een supermarkt.

Vrijwilliger bij: manege De 
Cruquiushoeve van Stichting 
SEIN.

Wat doe je daar?: “Ik help 
de mensen met de paar-

den, voornamelijk kinderen 
en volwassenen met epilep-
sie en met meervoudige han-
dicaps. Het contact met de 
paarden vinden ze erg fi jn, 
net als het paardrijden zelf. 
Ik rij paard sinds mijn achtste 
en heb daarnaast veel ande-
re dingen om te doen, maar 
voor mensen met een beper-
king is het echt het hoogte-
punt van de week, ze leven 
ernaartoe.”

Waarom ben je vrijwilliger ge-
worden?:  “Ik ben erin gerold 
omdat ik daar al zelf reed op 
woensdagmiddag. De ma-
nege is namelijk toeganke-
lijk voor iedereen. Ze vroegen 
mij of ik wat eerder kon ko-
men, meteen uit school, om 
mee te helpen bij een groep 
met een lichte verstandelij-
ke handicap. Paarden opza-
delen en gewoon een extra 
paar handen voor de bege-
leiding. Later op de middel-
bare school ben ik verhuisd 
naar de avondgroepen en op 
zaterdag. Dat zijn wel men-
sen met een zwaardere han-
dicap.”

Hoe ging dat in het begin?:  
“Eerst was ik bang dat ik 
misschien iets verkeerd zou 
doen, je bent toch niet erg 
bekend met epilepsie, maar 
dat viel mee, want heftige 
aanvallen kwamen daar ei-
genlijk niet voor. Ik raakte er 
in de loop van de tijd ervaren 
mee en dat geeft je het zelf-
vertrouwen dat je het aan-
kan.”

Hoe werd je begeleid?:  “Door 
een goede voorbereiding en 

JONGE VRIJWILLIGER
door middel van training in 
de omgang met deze men-
sen voel je je veilig. Tijdens 
de vrijwilligersmiddag krij-
gen we bijvoorbeeld een 
blinddoek voor om te ervaren 
hoe het is om blind te zijn. Je 
merkt dan zelf hoe je bena-
derd wilt worden als je niet 
kan zien, dat het fi jn is dat je 
precies verteld wordt wat er 
gebeurt.”

Wat vind je leuk aan het con-
tact met de mensen?:  “Ik 
vond het aanvankelijk las-
tig om een gesprek aan te 
gaan, want meestal praat 
je met je eigen vrienden 
op school. Maar ik merk-
te al gauw dat je lekker mee 
kan gaan met hun gesprek-
ken. Ook om te zien hoe-
ver zij al zijn. Als zij het naar
hun zin hebben, vind ik het 
leuk.”

Wat heb je er zelf aan?:  
“Naast hun blijdschap en dat 
het goed staat op je cv, weet 
ik door het werk op de mane-
ge hoe ik met gehandicapten 
moet omgaan. Veel mensen 
hebben geen idee hoe dat is. 
Het zijn hele leuke lui die niet 
raar of uitsluitend gehan-
dicapt zijn. Het zijn ook ge-
woon mensen.
Verder heb ik veel nieuwe 
vrienden gemaakt en ben 
ik in plaats van binnen ach-
ter de computer lekker in de 
buitenlucht bezig met paar-
den, de beesten waar ik gek 
op ben.”
Mirjam Goossens

Meepraten over
het Manpadslaangebied

Heemstede - Op woens-
dag 29 maart organise-
ren de Stichting Manpad-
slaangebied en de Histori-
sche Vereniging Heemste-
de-Bennebroek in de Lui-
fel aan de Herenweg 96 
een openbare bijeenkomst 
over de toekomstige in-
vulling van het Manpad-
slaangebied. Een deel van 
Heemstede dat de laatste 
tijd volop in de belangstel-

ling staat. Op deze avond 
kunnen belanghebbenden 
en belangstellenden op het 
gebied van natuur, erfgoed 
en landschapsinrichting 
met elkaar van gedachten 
wisselen over de ontwikke-
lingsmogelijkheden van het 
gebied.
De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en duurt tot 22.00 
uur.  Aanmelding van tevo-
ren is niet nodig.
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Nieuw seizoen concerten Philharmonie/Stadsschouwburg
Dromerige ligconcerten, aangrijpend muzikaal drama en meer
Regio - Het nieuwe sei-
zoen van de Philharmonie en 
Stadsschouwburg Haarlem 
is aanstaande. De jonge ge-
neratie brengt nieuwe ener-
gie in de concerttraditie van 
de Philharmonie, met topso-
listen als de violisten Stephen 
Waarts en Arabella Steinba-
cher. De beroemde cellis-
te Harriet Krijgh stelde spe-
ciaal voor Haarlem haar se-
rie ‘De Keuze van’ samen. 
De ‘Beethovencyclus’ wordt 
ingeluid door meestercellist 
Nicolas Altstaedt. Een he-
dendaagse Hamlet van Ope-
ra2Day en het nieuwe baro-
kensemble van Maarten En-
geltjes, PRJCT Amsterdam, 
geven een spannende twist 
aan vertrouwde successe-
ries. Met de perfecte ba-
lans tussen traditie en ver-
nieuwing, weet programmeur 
Liesbeth den Boer steeds 
meer publiek voor klassie-

ke muziek te enthousiasme-
ren. In de serie ‘De 48 uur 
van’ is er ruim baan voor de 
Tsjechische grootmeesters 
Dvorák en Janácek. Muziek 
van deze componisten van 
de Boheemse school wordt 
uitgevoerd door het Natio-
naal Jeugd Orkest, Camera-
ta RCO, Pieter Wispelwey en 
het Nederlands Blazers En-
semble. De laatste maakt in 
haar eigen serie een uitstap-
je naar de Stadsschouwburg 
en brengt samen met de be-
roemde Braziliaanse poppen-
speler Duda Paiva het aan-
grijpende muzikaal drama 
‘Fairy Queen’. 

In de successerie ‘Mees-
ters aan het Klavier’ ditmaal 
meesterpianisten als Han-
nes Minnaar en Beatrice Ra-
na. In ‘Strijkers Plus’ twee ge-
lauwerde topstrijkwartetten 
Mandelring Quartet en Elias 

String Quartet. De vaste part-
ner Nederlands Philharmo-
nisch Orkest|Nederlands Ka-
merorkest heeft al een ech-
te fanclub voor haar prach-
tige programma’s in de gro-
te zaal. Ook de sprankelen-
de tapasconcerten staan 
weer geboekt en natuurlijk 
de serie Prachtstemmen, dit-
maal met grootse koorwer-
ken: Pergolesi’s Stabat Ma-
ter, het Requim van Fauré en 
Bachs Weihnachtoratorium. 
De dromerige ligconcerten in 
Trance Classique worden in-
gevuld door pianiste Saskia 
Lankhoorn en de grand da-
me van de harp, Lavinia Me-
ijer. 

Voor algemeen directeur Jaap 
Lampe is een droom uitgeko-
men met ‘zijn’ serie Jazz Club 
Phil: vijf zaterdagavonden 
met jonge én oude helden in 
een lekkere jazzserie. Bijvoor-

beeld Markus Stockhausen, 
Zapp4 en Rembrandts Fre-
richs Trio nemen het publiek 
mee op een grensverleggen-
de ontdekkingsreis in de se-
rie Club Phil. En er is ‘Klas-
siek voor Kids’, want jeugd-
programmeur Marion van 
Hapert heeft ook dit seizoen 
weer de mooiste jeugdpro-
ducties verzameld om kinde-
ren de wereld van de klassie-
ke muziek te laten ontdek-
ken zoals daar zijn het Am-
sterdam Bach Consort, Hexa-
gon Ensemble en het Neder-
lands Kamerorkest; ze bren-
gen muzikale sprookjes. 

Deze week is de kaartver-
koop voor de series en alle 
losse concerten gestart. Alle 
concertdata, musici en pro-
gramma’s staan in een over-
zichtelijke brochure en zijn 
tevens online te vinden op 
www.theater-haarlem.nl.

Jazz in 
Zandvoort 

met Trio Johan 
Clement

Regio - In Theater De 
Krocht, Grote Krocht 41, 
Zandvoort, treedt zondag 
12 maart Trio Johan Cle-
ment op. De aanvang is 
14.30 uur en de toegang 
15,- euro.
Het Trio Johan Clement 
bestaat al sinds 1995 en 
heeft inmiddels 23 CD’s 
onder eigen naam uitge-
bracht. Het Trio Johan Cle-
ment heeft met vrijwel alle 
Belgische en Nederlandse 
jazzmusici samengewerkt. 
Veel bekendheid heeft het 
trio gekregen met het be-
kende TROS jazzprogram-
ma Sesjun samen met 
saxofonist Scott Hamil-
ton en door optredens op 
diverse Jazzfestivals o.a. 
North Sea Jazzfestival, 
Bahrein Jazzfestival, Can-
nes Jazzfestival, Brussels 
Jazzfestival, Jazzfestival 
Gouvy, Jazzfestival Mid-
delheim en Jazz Ascona. 
Tournees maakte hij door 
de Benelux, Duitsland, En-
geland, Frankrijk, Zwitser-
land, Midden Oosten, Afri-
ka, India en Japan.
Johan Clement staat alom 
bekend als een onwaar-
schijnlijke swinger met 
een ijzeren timing. Op 12 
maart as. zal een mix ten 
gehore worden gebracht 
van eigen composities 
en eigen arrangemen-
ten van bestaande jazz- 
standards.
Reserveren kan via:
023-5310631 of
www.jazzinzandvoort.nl.

Super Snuffelmarkt Van Zantenhal
Regio – Zondag 12 maart 
kunt u uw hart weer opha-
len tijdens de grote snuffel-
markt die in de Van Zanten-
hal te Nieuw-Vennep wordt 
gehouden. 
De markt begint om 9.00 
uur en sluit om 16.30 uur. 
Er liggen meer dan 160 kra-

men bomvol leuke spulle-
tjes. De entreeprijs is 4 eu-
ro voor volwassenen, kin-
deren onder geleide t/m 12 
jaar zijn gratis. Parkeren is 
gratis. De Van Zantenhal is 
gelegen aan de IJweg 1415 
(borden Getsewoud Noord 
volgen).

Regio - Op zaterdag 18 
maart houdt de Koorschool 
St. Bavo een open dag. Kin-
deren die nu in groep 4 zit-
ten zijn van harte welkom 
om met hun ouders te ko-
men kijken. De Koorschool 
is een kleine, bijzondere ba-
sisschool voor kinderen van-
af groep 5: naast de gewone 
vakken krijgen de kinderen 
iedere dag muziek, solfège, 
muziektheorie en repertoire-
studie. Vanaf groep 6 maken 
zij deel uit van het Kathedrale 
Koor St. Bavo. Naast zingen 

in de kathedraal, treden de 
kinderen ook veel op bij an-
dere concerten, nemen cd’s 
op en gaan op tournee naar 
het buitenland.  
Vanaf 13.30 uur gaat de poort 
aan de Westergracht 61 open 
en krijgen belangstellen-
den een rondleiding door de 
school. Hierbij is veel tijd voor 
vragen aan leerkrachten, ou-
ders en leerlingen. Ook ver-
zorgen de kinderen optre-
dens en zien de bezoekers 
hoe zo’n muziekles er in de 
praktijk uitziet.

De open dag wordt om 15.00 
uur afgesloten met een mini-
concert in de Kathedraal St. 
Bavo door het volledige Ka-
thedrale Koor. Meer informa-
tie:
www.koorschoolhaarlem.nl .
Koorschool St. Bavo, Wester-
gracht 61, Haarlem. 

Open Dag Koorschool

Bliksemstages en
speed daten bij Sint Jacob
Regio - Ook dit jaar doet Stichting Sint Jacob weer mee 
met de Week van Zorg & Welzijn van 13 tot 18 maart 2017. 
Op alle acht locaties kun je kennismaken met werken in 
de zorg en revalidatie door bliksemstages te volgen. Hoe 
leuk is het om te zien wat een verzorgende IG nu echt 
doet, wat de rol van de behandelaar is bij kleinschalig 
wonen of in het centrum voor revalidatie. Maak kennis 
met kunde en zie hoe leuk werken in de zorg echt is. Ont-
moet de kanjers van medewerkers, die vertellen waarom 
zij voor dit mooie vak hebben gekozen en je kan echt 
meehelpen.

Er is een speciaal programma samengesteld op alle acht 
locaties met erg leuke activiteiten, zeker ook voor de cli-
enten/bewoners. En voor jou om een kijkje achter de 
schermen te krijgen en te zien wat werken in de zorg en 
revalidatie inhoudt. 

Schrijf je nu in! Ga naar www.sintjacob.nl, check het pro-
gramma en meld je aan. Stichting Sint Jacob vindt het erg 
leuk om je volgende week te zien op een van de locaties.
Dit jaar is Stichting Sint Jacob ook aanwezig op 16 maart 
bij het Werken en Leren plein in Schalkwijk. Hier kun je 
speeddaten met de recruiters en zorgmedewerkers van 
Sint Jacob. Kun je niet naar de bliksemstages komen op 
de locaties, ga dan op 16 maart tussen 11.00 en 16.00 uur 
naar winkelcentrum Schalkwijk en ontmoet daar de vak-
kanjers.
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‘Schilderijen die hij van tevoren 
nooit had kunnen bedenken’
Heemstede - De komende 
drie maanden exposeert Jan 
Nijland uit Hoorn zijn kleur-
rijke werken in de ruime foy-
er van De Luifel aan de He-
renweg 96 in Heemstede. 
Schilderen is voor Jan Nij-
land noodzaak en plezier te-
gelijk. Hij drukt uit wat hij be-
leeft, ziet en denkt, en speelt 
vervolgens net zo lang met 
de vormen en kleuren tot 
hij de expressie en de sfeer 
heeft gevonden die hij zoekt. 
De tekening en compositie 
vormen daar bij de grond-
expressie: kleur zorgt voor 

de stemming. Zo ontstaan er 
schilderijen die hij van tevo-
ren nooit had kunnen beden-
ken. Tegelijkertijd betekent 
het dat zijn schilderijen bij-
na nooit af zijn. Ze verande-
ren mee met hun maker. Zijn 
onderwerpen vindt Jan altijd 
dicht bij huis: mens, dier en 
landschap. Vaak terugkeren-
de thema’s zijn water, licht, 
liefde en vergankelijkheid.
De schilderijen van Jan Nij-
land zijn tijdens de openings-
tijden van De Luifel tot en 
met vrijdag 26 mei te bewon-
deren.

‘Kelten een 
machtig volk’

Heemstede - In het eer-
ste millennium v. Chr. wa-
ren de Kelten een mach-
tig volk in het midden van 
Europa. Het volk woon-
de eerst in Zwitserland en 
het zuiden van Duitsland, 
maar verspreidde zich uit-
eindelijk over heel Europa,  
van Ierland tot in Roeme-
nië. Eén van de stammen 
van de Kelten waagt zelfs 
de oversteek naar Azië: wij 
kennen hen als de Galaten 
in wat nu Turkije is. De Kel-
ten hebben nooit één groot 
rijk gesticht: het waren al-
lemaal aparte stammen, 
die ook onderling vochten. 
Bij WIJ Heemstede komen 
in een cursus bijvoorbeeld 
aan de orde de rijke graven 
van de elite uit de vroeg-
steperiode tot de Kelti-
sche mythen, die in verwa-
terde vorm opgeschreven 
zijn door Ierse monniken. 
Schitterende kunstwerken 
worden getoond, voorzien 
van de sierlijke decoratie, 
die zo typerend is voor de 
Keltische kunst.
Van de serie lezingen in de 
Luifel is deze week de eer-
ste geweest. De data die 
nog volgen zijn 13, 20 en 27 
maart telkens van 14.00 tot 
16.00 uur. Informatie via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Hobby- en creamarkt in Nieuw-Vennep
Regio – Op zaterdag 11 
maart is er een grote hobby- 
en creamarkt in de Van Zan-
tenhal te Nieuw-Vennep, aan 
de IJweg 1415 (borden Get-
sewoud-Noord volgen). De 
hal zal zijn gevuld met kra-
men die alles tonen op het 
gebied van creatieve hobby’s. 
Een greep: (3D)kaarten, mini-

aturen, sieraden, scrapbook-
en, stempelen, ponsen, brei-
en, haken, decopatch, beren. 
En nog veel meer. Ook is er 
een plastic-modelbouw expo-
sitie alsook demonstraties en 
workshops. Het Hobbyfestival 
in Nieuw-Vennep is de uitge-
lezen plek voor standhouders 
om de noviteiten op hobby-

gebied te tonen. Een bezoek 
aan het Hobbyfestival is de 
beste manier om u te laten 
informeren over de nieuwe 
producten. Openingstijden 
zijn van 10.30 tot 16.30 uur. 
Entree volwassenen: 5,- euro 
en kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis naar binnen (onder ge-
leide). Parkeren is gratis.

Heemstede - Michiel Ker-
sten en Emmelie de Mol van 
Otterloo geven donderdag 
9 maart de eerste van in to-
taal zes lezingen over ‘de ge-
schiedenis van de tuin in de 
kunst’. Tuinen zijn een weer-
spiegeling van het denken 
van de mens over de na-
tuur. De geschiedenis van 
de tuin is dan ook niet los te 
zien van de visie op de na-
tuur. De natuur als bron van 
het kwaad of schepper van 
rust, ontspanning en gezond-
heid. De geschiedenis van de 
tuin laat al deze veranderen-
de en wisselende houdin-
gen ten opzicht van de na-

tuur en het groen zien. Tui-
nen hebben - zeker in het 

verleden - ook altijd een as-
pect van nuttigheid als leve-

rancier van eten, maar voor-
al als plaats waar (genees-
krachtige) kruiden geweekt 
konden worden. Maar tuinen 
zijn in de eerste plaats toch 
bedoeld als plaatsen van ont-
spanning. Plekken waar de 
zorgen van alledag vergeten 
kunnen worden en men kan 
genieten van het mooiste in 
de natuur: bloemen. Tuinen 
zijn een veilige plek, een ha-
ven van rust. De geschiede-
nis van de tuin in prenten, te-
keningen en schilderijen. De 
lezingen zijn in de Luifel, op 
9, 16, 23 en 30 maart en 6 en 
13 april van 20.00–22.00 uur. 
De kosten bedragen 60,- eu-
ro voor de hele serie.

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
Of: 023-5483828.

Vrouwen 
van Nu 

Heemstede
Heemstede - Op dins-
dag 14 maart houden 
Vrouwen van Nu afde-
lingen Aerdenhout en 
Heemstede een geza-
menlijke afdelingsmid-
dag.

Onderwerp is Urk, de 
heer Bakker vertelt in kle-
derdracht over de ge-
schiedenis van die plaats. 
Locatie: Adventskerk, 
Leeuwerikenlaan 7 Aer-
denhout. Aanvang is 
14.30 uur en entree be-
draagt voor gasten 2,50 
euro. Info: 023-5736950 
of 5280340.

Voorstellingen 
over Hageveld 
in Hageveld

Heemstede - In het kader 
van ‘200 jaar Hageveld’ no-
digt Het Schooltoneel Ha-
geveld belangstellenden uit 
voor een speciale jubileum-
voorstelling ‘Hagevision’.
Er is een rondleiding door het 
bijzondere gebouw met aan-
sluitend een diner en voor-
stelling in de aula, die al zo 
vaak het decor heeft ge-
vormd voor Hageveld voor-
stellingen. Het gaat nu om 
een toneelstuk waarin me-
morabele momenten uit het 
verleden van Hageveld op 
een theatrale manier zullen 
worden vertolkt.
De verschillende scenes tip-
pen belangrijke gebeurtenis-
sen aan uit het roemruchte 
verleden van Hageveld.
Van de aankoop van het ge-
bouw, het eerste ontwerp 
door Jan Stuijt en de koe-
pelschildering van Huib Luns 
tot aan de eerste talenten-
show ‘Op Glad Marmer’. Van 
de Duitse bezetting, nonnen 

op wacht in het voormalige 
seminarie, tot aan het eerste 
meisje op school.

De voorstellingen zijn op 
woensdag 8, donderdag 9 en 
vrijdag 10 maart en vangen 
aan om 18.30 uur. Kaartjes à 
10 euro zijn te bestellen via:
www.hageveld.nl of via de 
administratie van de school 
op Hageveld, Heemstede.

Serie van zes lezingen
‘De geschiedenis van de tuin in de kunst’
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Grote fotocollages te zien bij Seinwezen
Regio - Pieter van Gaart ex-
poseert in maart vier gro-
te zwartwit collages bij het 
Seinwezen in Haarlem. Inspi-
ratie haalt hij uit het kubis-
me en uit het werk van Wil-
liam Klein en Duane Michals, 
grondlegger van de geënsce-

neerde fotografie. Pieter ex-
perimenteert met de moge-
lijkheden van beweging in fo-
tografie en meervoudige be-
lichtingen op een negatief. 
De foto’s zijn te beschrijven 
als een collage van portretten 
en attributen. Een mozaïek 

van mensen en gebouwen. 
Parijs en Londen passeren 
de revue. Van 1959 tot 1980 
woonde Pieter in Heemstede 
en zat er op school. De expo-
sitie is te bezichtigen aan de 
Kinderhuissingel 1 te Haar-
lem Informatie: 023-5317118.

Symboliek van planten in de kunst
Regio - Groei & Bloei presenteert maandag 13 maart 
‘Symboliek van planten in de kunst’, door Krysztof Dobro-
wolski-Onclin. Planten in de kunst hebben verschillen-
de functies, variërend van louter stoffage tot hoofdonder-
werp, zoals het geval is bij bloemstillevens. Soms hebben 
de afgebeelde bomen, struiken, bladeren, bloemen, vruch-
ten en groenten een symbolische betekenis. Aanvang: 
20.00 uur in De Blinkert, zaal de Duinpan, Rockaertshof 
66 te Haarlem. Entree is gratis.

Bridgen op 
zaterdag
Heemstede - Zaterdag 4 
maart gingen 170 bridgers 
in het GSV gebouw aan de 
Frans Schubertlaan Heem-
stede de strijd aan om het 
kampioenschap van Ken-
nemerland. Met een sco-
re van 62,50% werden Joke 
Meijer en Tine Molenaar 
tweede in de A lijn (23 pa-
ren). Zij behielden nog wel 
de eerste plaats in de totale 
rangschikking maar zagen 
Dessa Ramic en Wim Wo-
nink akelig dichtbij komen, 
De regerende kampioenen 
werden eerste met 67,29%.  
De strijd om het kampi-
oenschap gaat tussen de-
ze twee paren. Het onder-
linge verschil (gemiddeld) 
is slechts 0,2%. Verder is 
alleen de strijd onderin be-
langrijk. De paren die op de 
zes laatste plaatsen staan 
gaan naar de B groep. Voor 
Ineke en Ben Jonkers is het 
doek wel gevallen. Hun ge-
middelde is 41,92%.  De 
plaatsen 18,19 en 20 wor-
den ingenomen door Ans 
Heemskerk en Cock v.d. 
Maarl ( 48,67%), Jos Zet-
hof met Thea v. Haaster ( 
47,55%) en George Cerne-
us met Herman v.d. Peet ( 
47,55%). Mieke Bremmers 
en Karel Zwetsloot zijn 
ook niet geheel kansloos 
met hun gemiddelde van 
47,44%. 
Ans en Cees v.d. Meer be-
hielden de leiding in de B 
groep. Zij wonnen deze 
middag met 57,92% en hun 
naaste belagers, Jeanet Ui-
tendaal met Paul Heye ble-
ven steken  op 50,83%. On-
danks dit resultaat blijven  
zij nog tweede staan. Moni-

que v. Zanten speelde met 
Tineke Visser en kreeg de 
reglementaire 45% omdat 
zij maar 43,33% behaalden 
met een invalster. Hierdoor 
viel zij terug naar plaats zes 
en zal op 1 april alle zeilen 
bij moeten zetten met haar 
eigen partner Rita Fluits-
ma om deze zesde plaats 
vast te houden. Ali Boeder 
en Annie Heemskerk klom-
men van de tiende naar de 
vierde plaats door in de B 
lijn 56,67% te score. Al-
lien den Heijer en Roos Pil-
ler lieten wat steekjes val-
len ( 47,50%) waardoor zij 
hun plaatsje op het podi-
um moesten¬ afstaan aan 
Marja en Hans v. Meete-
ren. Wie er als zesde naar 
de A lijn  gaat is nog niet 
beslist. Leny Houtkamp en 
Jopie Kuipers staan nu nog 
zevende maar stomen op. 
Zij stonden op plaats ne-
gentien en met 62,50%m in 
de C  lijn klommen zij maar 
liefst twaalf plaatsen. An-
neliek Waaijer en Nel Ver-
degaal stonden  op plaats 
zestien  en met 59,58% in 
de C lijn staan zij op plaats 
acht en nog lang niet kans-
loos voor promotie. Em-
ma Roos en Ria Franken 
stonden op plaats der-
tien en nu, met een score 
van 38,75% op plaats der-
tig. Ook Suzan Blok met 
Riet de Wilde moesten wat 
plaatsen prijsgeven. Door 
een dagscore van 45,42% 
zakten zij van zeven naar 
veertien. In  de D lijn wer-
den Maria en Ton Bruse-
ker eerste. De winst in de 
E lijn ging naar Carla Beers 
en Ingrid Swartberg met 
69,10%. Jammer dat Ingrid 
geen lid is van de zaterdag-
middag zodat het werd ge-
corrigeerd naar 55%.

Cajanus - een gigantische opera
Regio - Op donderdag 16 
maart gaat in de St. Bavo-
kerk aan de Grote Markt in 
Haarlem ‘Cajanus – een gi-
gantische opera’ in première, 
de stadsopera van Zangstu-
dio Haarlem. Honderdtwin-
tig zangers, acteurs, dansers, 
musici en scouts schitteren 
in dit muziektheaterspekta-
kel over de reus van Haarlem. 

Cajanus
Daniël Cajanus is een Finse 
gigant van 2,5 meter die in de 
18e eeuw door Europa trekt 
om zichzelf tentoon te stel-
len.  In Amsterdam staat hij in 
de Menagerie van echtpaar 
Metz, dat ook een café in 
Haarlem bezit.  Hij komt uit-
eindelijk in Haarlem terecht, 
waar hij in het Proveniers-
huis tot zijn dood wordt ver-
zorgd. In de opera ligt Caja-
nus  in zijn op maat gemaak-
te bed in het Proveniershuis, 
hij heeft pijn in zijn botten. 
Door een dubbele dosis me-
dicijnen glijdt hij weg in een 
roes en ziet hij flarden uit zijn 
leven voorbijtrekken. Als Ca-
janus gaat hallucineren ont-
hult hij de ware reden waar-
om hij uit Finland vluchtte…

De opera
Theatermaakster Hetty Hey-

ting schreef het libretto, Egon 
Kracht componeerde de mu-
ziek en de regie is in han-
den van muziektheaterre-
gisseur Vincent van den Els-
hout. Maria van Nieuker-
ken heeft de muzikale lei-
ding.  Bariton Michel Poels, 
tenor Gerben Houba en mez-
zo/alt Petra Ehrismann ver-
tolken de hoofdrollen. Acteur 
Richard de Ruijter speelt de 
rol van dwerg.  Het 80-koppi-
ge projectkoor van Zangstu-
dio Haarlem zingt en speelt 
als ‘volk’, als cafégasten en 
als wetenschappers. Er zijn 
speciale rollen voor gevor-
derde amateurszangers. Het 
Spaarne Jeugdkoor en  Het 
Haarlems Kinderkoor speelt 
en zingt mee. Dansers van 
het Nova College spelen de 
dieren in de Menagerie. Ro-
wans van Scoutingvereniging 
Menno Simonsz bouwen het 
decor op.

Uitvoeringsdata
Try out: 14/15 maart | 19.00 
uur, toegang 20,- euro. Voor-
stellingen: 16 maart (premiè-
re),  17/18 maart om 20.15 
uur, 19 maart (matinée) 14.30 
uur, toegang 29,50/30,50. 
Kaarten bestellen via:
www.cajanus.nl of bij Theater 
Haarlem

Pieter Heerma 
(CDA) in 

Bennebroek
Regio - CDA-Tweede Ka-
merlid Pieter Heerma komt 
maandag 13 maart naar ‘t 
Trefpunt (Akonietenplein 1) 
in Bennebroek om met kie-
zers te spreken over de on-
derwerpen ‘Eerlijke econo-
mie en participatie’ en ‘Waar-
den en normen’. Vanaf 20.00 
uur is er gelegenheid om met 
het Kamerlid van gedach-
ten te wisselen. (Inloop van-
af 19.30 uur.) 
Pieter Heerma is de zoon van 
wijlen prominent CDA-poli-
ticus Enneüs Heerma. In de 
Tweede Kamer is Pieter Heer-
ma woordvoerder Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid.

Extra peuter- 
voorstelling Aaipet 

Bonte Hond!
Heemstede – Zondag 12 
maart, 14.30 uur, wordt in 
Theater De Luifel een extra 
peutervoorstelling ingelast 
van theatergezelschap Bon-
te Hond. AaiPet is een hilari-
sche, driedimensionale show 
met aaibare apparaten. De 
voorstelling van 11.00 uur is 
uitverkocht. Dit is de kans 
voor peuters en volwassenen 
om er toch bij te kunnen zijn. 
Per voorstelling is er maar 
plaats voor zo’n 70 personen; 
de theatermakers houden het 
graag knus en gezellig voor 
de kleintjes. In AaiPet begin-
nen twee goochelaars vro-
lijk met hun act. Ze vouwen 
hondjes van ballonnen en to-
veren bananen uit iPads. Pre-
cies zoals het hoort. Maar de 
truc komt in opstand. De iPad 
ontpopt zich tot een brutale 
grapjas die de show danig 
in de war stuurt. Uiteinde-
lijk weet niemand meer wat 
voor of achter is en wie nu ei-
genlijk wie bestuurt. AaiPet 
is een hilarische peutervoor-
stelling, zonder praatjes, met 
veel muziek, magie en bewe-
ging. Entree: 9,50. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.
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MIJLPAAL

•  “Volgende week zaterdag 
11 maart hoopt mijn vader
Freek Kroeze, zijn 90e 

verjaardag te vieren”, al-
dus Ineke Bervoets-
Kroeze. Dat is een mooie 
mijlpaal. “Hij weet veel 
van de geschiedenis van 
ons dorp en is een leven-
dige verteller met een 
nog altijd zeer scherpe 
geest en een actief le-
ven.” Natuurlijk een eer-
volle vermelding voor de 
90-jarige.

•  Zaterdag 1 april bestaat 
kinderdagverblijf Kin-
dergarden Heemste-
de 12,5 jaar. De mana-
ger en twee baby leid-
sters vieren dan ook dat 
ze 12,5 jaar in dienst 
zijn. Er is een bor-
rel en kinderdisco. Info:
www.kindergarden.nl.

Heeft of kent u ook ‘mijlpa-
len’? Mail naar:
redactie@heemsteder.nl.
De mooiste komen tevens 
in aanmerking voor een 
interview, zoals de heer 
Kroeze, binnenkort in de 
Heemsteder.

Standsverschil?
Heemstede - Vorige week 
bij de Plusmarkt in Heem-
stede kwam Guus van Dee 
dit tafereel tegen. 
Heemsteedse notenmix, 
400 gram 3,99 en Haar-
lemse notenmix 500 gram 
2,99. NIet alleen vindt Van 
Dee het bedenkelijk dat 
voor 100 gram minder no-
ten 1 euro meer moet wor-
den neergelegd, ook komt 
het woord ‘standsverschil’ 
bij de lezer naar boven… 
Zou het? Ook een opmer-
kelijk tafereel waargeno-
men? Mail de redactie:
redactie@heemsteder.nl.

PvdA deelt rozen uit op de 
Binnenweg en weekmarkt
Heemstede - Afgelopen zaterdag heeft de afdeling Heem-
stede van PvdA rozen uitgedeeld op de Raadhuisstraat en 
de Binnenweg. De sfeer was positief en leidde tot verschil-
lende goede gesprekken over zowel de landelijke als de 
lokale politiek. Het was goed om te merken dat een ruime 
meerderheid van plan is om te stemmen. De PvdA-rozen 
werden positief ontvangen.
Ook vanmorgen werden rozen uitgedeeld: op de week-
markt. Aanstaande zaterdag staan de PvdA’ers weer op de 
Binnenweg. Ook het politiek café, op donderdag 9 maart 
bij WIJ Heemstede in gebouw de Luifel aan de Herenweg, 
biedt mogelijkheid met de partij in gesprek te gaan.

Week van Zorg en Welzijn in Kennemerland
Regio - De Week van Zorg 
en Welzijn vindt plaats van 
13 t/m 18 maart. Honderden 
zorg- en welzijnsorganisaties 
openen tijdens deze week 
hun deuren om aan Neder-
land te laten zien hoe het er 
aan toegaat op de werkvloer. 
Neem een kijkje bij het ver-
zorgingshuis om de hoek of 
in een operatiekamer in een 
groot ziekenhuis in de buurt! 
Van zorgboerderij tot GGZ, 
van nieuwe zorg in de wijk, 
kleinschalig wonen in de 
ouderenzorg, revalidatie in 
de gehandicaptenzorg, zie-
kenhuizen GGZ, mondzorg, 
buurthuizen, huisartsen, kin-

deropvang, noem het maar 
op, alles is te zien!
In de regio gaan ruim 70 lo-
caties open tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn. Op 
www.infopuntzorg.nl staat 
een overzicht van alle activi-
teiten van deze locaties.

Bliksemstages
Enkele zorginstellingen van 
samen Voor Betere Zorg or-
ganiseren tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn bliksem-
stages voor iedereen die ken-
nis wil maken met de zorg-
sector. Het zijn korte meeloop 
stages van twee of drie uur. 
Op deze manier zie je welke 

beroepen er in de zorg zijn 
en kun je écht ervaren wat 
het werk inhoudt. Een over-
zicht van deze stages staan 
op www.infopuntzorg.nl/blik-
semstage.

Kom speeddaten in de
Zorg
Er zijn volop kansen op werk 
in Zorg & Welzijn. Daarom 
is er op de Wel Zijn Markt 
op donderdag 16 maart een 
‘Werken en Leren plein’ inge-
richt. Hier kunnen werkzoe-
kenden en studenten infor-
matie krijgen over vacatures 
en opleidingen in de zorg in 
deze regio. 

De zesde Wel Zijn Markt 
vindt plaats in het Winkel-
centrum Schalkwijk. U krijgt 
tijdens deze markt informa-
tie en advies over alle onver-
moede mogelijkheden in het 
actuele aanbod op het ge-
bied van wonen, welzijn en 
zorg.

De markt trekt al jaren veel 
bezoekers en is zeker niet al-
leen bedoeld voor senioren. 
Er is veel te doen en te be-
leven, dus voor elk wat wils!

samen Voor Betere Zorg!
Samen werken aan zorg en 
ondersteuning voor mensen 
en door mensen in de regio 
Kennemerland. 

Krokussen om 
te kussen
Heemstede – Het lente-
gevoel… heeft u het al? 
Voorzichtig komt voor-
jaarsgewas bovengronds 
om weldra in bloei te ko-
men. Te beginnen natuur-
lijk met de voorjaarsbollen. 
Eerst de krokussen, paars, 
wit en geel. Een vertrouwd 
gezicht, elk jaar staan di-
verse perken er vol mee. 
Aan de Herenweg, midden 
op het verkeersplein bij de 
Valkenburgerkerk… Het 
zijn plantjes om te zoenen, 
zo mooi. Fo

to
: M

ar
en

ka
 G

ro
en

hu
ijz

en

Winterfoto

Week van Zorg en Welzijn op diverse WIJ-locaties
Heemstede - In de week van 
maandag 13 t/m zaterdag 18 
maart is het de Week van 
Zorg en Welzijn. Een week 
waarin organisaties laten 
zien wat zij dagelijks doen: 
met hart en ziel werken in 
Zorg en Welzijn. WIJ Heem-
stede is zo’n organisatie, voor 
alle inwoners van Heemste-
de. WIJ Heemstede bevor-
dert de sociale infrastructuur 
en de kwaliteit van wonen 
en leven in Heemstede, zo-

dat mensen zich in elke fase 
van hun leven goed voelen in 
hun leefomgeving en op hun 
eigen manier kunnen deel-
nemen aan de maatschappij. 
WIJ Heemstede organiseert 
bijna dagelijks activiteiten 
en cursussen en levert dien-
sten voor iedereen in Heem-
stede. Vanaf 1 januari 2017 
is daar ook Maatschappe-
lijk Werk bij gekomen. Denk 
dan aan: fi lmavonden, lezin-
gen, fi lm&lunch programma, 

workshops, Tijd voor 2, hulp 
bij invullen belastingaangif-
te, bewegings-, creatieve-, 
kunst- en cultuur-, culinai-
re-, computer- en talencur-
sussen, kinderdisco, kinder-
vakantieweek de Buitenboel, 
Trefpunt-WIJ culturele le-
zingen, dagtochtjes, eethuis, 
Vrolijke Vrijdag, en nog veel 
meer!  Van maandag 13 t/m 
vrijdag 17 maart bent u van 
harte welkom om binnen te 
lopen bij de WIJ Heemstede 

Nederlandse 
dramafi lm

Heemstede - Woensdag-
avond 15 maart in de Lui-
fel draait een Nederlandse 
dramafi lm. De 21-jarige To-
nio van der Heijden wordt 
door een auto geschept en 
in kritieke toestand naar het 
ziekenhuis gebracht, waar 
hij overlijdt. Zijn bestaan 
laat een fantoompijn ach-
ter bij zijn ouders, die in alles 
aan hem herinnerd worden. 
Ze rouwen, maar moeten 
ook proberen te voorkomen 
dat hun eigen levens in een 
neerwaartse spiraal van ver-
driet terechtkomen. De fi lm-
duur is 100 minuten.  De fi lm 
is bij WIJ Heemstede in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op woensdag 15 maart 
om 20.00 uur, entree is 7,-. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)548 38 28.

locaties de Luifel, de Prince-
hof, de Molenwerf, Lieven de 
Key en de Pauwehof en een 
kijkje te nemen bij de activi-
teiten die daar plaatsvinden. 
Voor het volledige program-
ma en de adressen van de lo-
caties: www.wijheemstede.nl.
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Heemstede - Door alle mo-
derne voorzieningen is de 
houding van de mens er niet 
op vooruit gegaan. We zitten 
een groot deel van de dag 
voorovergebogen. Een lan-
ge autorit, een dag op kan-
toor, een uitgebreide maal-
tijd, onze rug heeft het vaak 
zwaar te verduren. Zodra we 
opstaan, rekken we ons eens 
flink uit. Dat duidt erop dat 
onze spieren zo snel moge-
lijk weer op lengte willen ko-
men. Wie niet voldoende be-
weegt en te vaak een ver-
keerde houding aanneemt, 
krijgt te maken met rugpijn. 
Vaak denken mensen dat 
trainen in de sportschool bij 
rugklachten uit den boze is, 

maar het tegendeel is waar. 
Een op de persoonlijke situ-
atie afgestemde training on-
der deskundige begeleiding 
kan er juist voor zorgen dat 
de rugpijn draaglijker wordt 
en dat de rugspieren sterker 
worden. Happy Bodies biedt 
deze mogelijkheid met de 
Milon Cirkel. Dit is een par-
cours van twaalf volautomati-
sche fitnesstoestellen die ge-
heel op maat kunnen worden 
ingesteld. Deze instellingen 
hebben niet alleen betrek-
king op de lengte en kracht 
van de persoon, maar bij rug-
klachten ook op de vraag in 
hoeverre men nog in staat is 
om goed naar voren of naar 
achteren te buigen. Deze in-

stellingen worden opgesla-
gen, zodat de toestellen al-
tijd direct gebruiksklaar zijn 
na het invoeren van de per-
soonlijke chipkaart. Vaak krij-
gen mensen na een bezoek 
aan een fysiotherapeut oefe-
ningen mee, die vervolgens 
niet voldoende of verkeerd 
worden uitgevoerd. Bij Hap-
py Bodies wordt elke cliënt 
professioneel begeleid en is 
zelfs een fysiotherapeut aan-
wezig. Zo maak je in 35 mi-
nuten op verantwoorde wijze 
zonder blessures je rug ster-
ker. Bronsteeweg 8, Heem-
stede.
Kijk op www.happybodies.nl 
voor meer informatie of bel: 
088-7899999. 

Bij Happy Bodies: Verantwoord sporten met een rugblessure

Onverzettelijk HFC zet Jong Vitesse aan de kant
Regio - Al ontbreekt het dit 
seizoen bij HFC niet aan in-
zet. In de wedstrijd afgelo-
pen zondag tegen de profs 
van Jong Vitesse leidde dit 
eindelijk tot resultaat. Als 
een hecht collectief liet HFC 
de tegenstander wankelen. 
Opnieuw werd duidelijk dat 
voetballers die meestal op 
kunstgras spelen minder uit 
de voeten kunnen op natuur-
gras. Vitesse had moeite met 
het veld. Combinaties lukten 
zelden. HFC zetten de Arn-
hemmers vanaf het begin vol 
onder druk. Een vroeg doel-
punt van jongeling Wessel 
Boer, bracht HFC in de zesde 
minuut al op voorsprong. Hij 
en de andere jongeling Nigel 
Castien bleken waardige ver-
vangers van de geschorste 
Noordman en de gepasseer-
de Morgan. Voor trainer Ver-
donkschot wordt het lastig 
een keuze te maken nu de-
ze jongkies uitstekend pres-
teren.
Vitesse deed zeker iets te-
rug. Via de handen van HFC 
doelman Boks belandde een 
hard schot op de lat. Tame-
rus overkwam hetzelfde aan 
de andere kant. Nadat HFC 
spits Koen Beeren alleen 
voor de doelman faalde, trof 
hij een minuut later wel doel 

Foto: Pim Hols

met een puntertje verschalk-
te hij doelman Houwen 2-0. 
Boks moest nog even in ac-
tie komen maar Vitesse was 
zelden gevaarlijk. Na de pau-
ze verwachtte men een an-
der Vitesse. Het zette wel aan 
maar de overtuiging ontbrak. 
Nadat Castien en De Vis-
ser fraaie mogelijkheden niet 
wisten te benutten wist Os-
man voor Jong Vitesse de af-
stand te verkleinen 2-1. Het 
zou nog een spannend laat-
ste halfuur worden, al hoefde 
Boks slechts eenmaal echt 
in actie te komen met een 
knappe redding. Zij collega 
bij Vitesse had veel meer te 
doen en verrichtte een paar 

mooie reddingen. De na rust 
ingevallen Wouter Haarmans 
schatte een voorzet van Cas-
tien op waarde en rondde 
met heft hoofd de aanval af 
3-1. Met nog tien minuten te 
gaan gaf Vitesse de pijp aan 
Maarten zo kon HFC de wed-
strijd eenvoudig uitspelen. 
Op de ranglijst maakt HFC 
nu een sprongetje al is de ge-
varenzone nog altijd dichtbij. 
Zondag 12 maart speelt HFC 
voor de derde achtereenvol-
gende keer thuis en wel te-
gen het hogergeplaatste AFC 
uit Amsterdam. Bij winst kan 
HFC echt afstand nemen van 
de onderste plaatsen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - In verband met het niet 
meer beschikbaar zijn van de vorige zaal, 
heeft HBC Gymnastics besloten de lessen 
voort te zetten in de zaal onder de Offen-
bachlaan. Op woensdagavond tussen 20.00 
en 21.00 uur staat de deur open. Body-fit 
surprise is een combinatie van conditietrai-
ning en aerobics. Het gehele lesuur wordt 
ondersteund met muziek. Na een warming-
up volgt het conditiegedeelte welke weke-

lijks verschillend is. Niet alleen in oefenin-
gen ook de materialen (gewichten, dyna-
bands, steps en gewichtstokken) die ge-
bruikt worden wisselen steeds. Uiteraard 
worden de B-B-B oefeningen niet vergeten.
Wat wel wekelijks terugkomt is een voldaan 
gevoel. Wilt u ook eens weten wat body-
fit surprise inhoudt? Kom dan gerust eens 
langs voor een proefles. Nadere informatie: 
info@hbcgymnastics.nl of 023-5324160.

Body-fit surprise

Op de foto Lucas in het geel.

Brons voor Lucas Nieuweboer 
op NK-Cross in Amsterdam
Heemstede - Tijdens het 
NK-Cross in Amsterdam-
se Bos heeft Lucas Nieuwe-
boer uit Heemstede de bron-
zen medaille gewonnen. Op 
het 10,8 km lange, modde-
rige en glibberige parcours, 
moest tijdens drie ronden in 
totaal negen keer de beruch-
te Ajax-heuvel geslecht wor-
den. Tijdens de eerste ronde 
had Lucas de leiding in een 
groepje van vier achter de 
koploper Jesper van der Wie-
len, de latere winnaar. In de 
derde en laatste ronde wist 
hij een gat te slaan met de 

nummer vier in de wedstrijd 
en kon hij in de laatste twee 
kilometer deze positie be-
houden.
Het is voor Lucas de twee-
de NK-medaille binnen een 
jaar tijd, eerder haalde hij al 
een zilveren plak op de stee-
ple chase tijdens het NK 
Atletiek in het Olympisch 
Stadion. De volgende be-
langrijke wedstrijd die op het 
programma staat is het NK-
halve marathon over twee 
weken in Nijmegen.

NL Doet op Kom in mijn Tuin
Heemstede - Op zaterdag 11 maart wordt in het land de 
vrijwilligersactiviteit ‘NL Doet’ georganiseerd. Ook Kom in 
mijn tuin (KIMT) in Heemstede doet eraan mee. Hulp is 
natuurlijk zeer welkom!
Kom naar de Herenweg 16 tegenover het Manpad te 
Heemstede in het Groenendaalse Bos. Om 14.00 uur wor-
den daar de handen uit de mouwen gestoken. Er wordt 
geschilderd en een palenhok gebouwd. Verder staan er 
genoeg leuke klussen op het programma! 
Om 17.00 uur komt de klusdag ten einde. Voor meer info: 
www.kominmijntuin.com.
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T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Vrij toegang.

Theater
Woensdag 8, donderdag 
9 en vrijdag 10 maart Ha-
gevision, in kader van 200 
jaar Hageveld, uitvoerin-
gen op College Hageveld 
met memorabele momen-
ten. Aanv. 18.30u. Kaarten 
en info: www.hageveld.nl.

Zaterdag 11 maart Taboe-
doorbrekend stuk ‘Help, 
ik leef’, stuk met humoris-

Cabaret
Vrijdag 10 maart Kirsten 
van Teijn met ‘Zalf’, Theater 
De Luifel, 20.15 uur. Entree 
18,50. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Film
Donderdag 16 maart 
‘Down to Earth’ bij WIJ 
Heemstede, in de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Ism HeemSteedsDuurza-
mer. Over gezin dat op zes 
continenten leefde. Met in-
leiding en nagesprek. 20u. 
Entree: 8,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

Jeugd
Zondag 12 maart Ex-
tra voorstelling AaiPet van 
Bonte Hond, aanvang 14.30 
uur, entree 9,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Lezingen
Maandag 13 maart Groei 
& Bloei-presentatie ‘symbo-
liek van planten in de kunst’, 
in De Blinkert, zaal de Duin-
pan, Rockaertshof 66 Haar-
lem. 20u. Geen entree.

Vrijdag 17 maart bij Al-
liance Française: Cédric 
Cabanne (Frans gespro-
ken) over ‘Ces personna-
lités noires qui ont fait la 
France’. 20.15u, Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. 
Leden en vrienden gratis. 
Anders 8,- euro.

Markten en beurzen
Zaterdag 11 maart Hob-
by- en creamarkt in de Van 
Zantenhal Nieuw-Vennep, 
IJweg 1415. Entree: 5,-. 
Kinderen gratis toegang 
(onder geleide). Parkeren 
kosteloos. 10.30-16.30u. 
Creatieve kramen, demon-
straties en workshops.

Zondag 12 maart Super-
snuffelmarkt Van Zanten-
hal, Nieuw-Vennep. Ijweg 
1415. 9-16.30u. Toegang: 
4,- euro. Kinderen onder 
geleide gratis entree. Par-
keren gratis.

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

Vrijdag 10 maart Cel-
lo8ctet Amsterdam Tr8cks, 
acht cellisten, Oude Kerk 
Heemstede. 20.15u. Entree: 
21,-. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zondag 12 maart Jazz 
in Zandvoort met Trio Jo-
han Clement, aanv 14.30u. 
Theater de Krocht, Grote 
Krocht 41, Zandvoort. 15,-.
Reserveren: 023-5310631, 
via www.jazzinzandvoort.
nl .

Zondag 19 maart Thee-
concert in Oude Kerk 
Heemstede, met Balkan-
koor Slavuj, olv Ivo Boswijk. 
Aanv. 15u. Geen toegang, 
wel collecte voor het Vleu-
gelfonds.

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

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

Manpadslaangebied
Woensdag 29 maart 
Meepraten met div organi-
saties over invulling Man-
padslaangebied, in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 20-22u.  

AgendA NL Doet
Zaterdag 11 maart NL 
Doet bij Kom in mijn Tuin 
(KIMT) Heemstede. Ingang 
Manpad. V.a. 14u handen 
uit de mouwen. Einde klus-
dag: 17u. Info:
www.kominmijntuin.nl.

Open Dagen
Zaterdag 18 maart Kijk-
je nemen op de Koorschool 
St. Bavo voor groep 4-kin-
deren. 13.30-15u. Wester-
gracht 61 Haarlem.
www.koorschoolhaarlem.
nl.

Inzake Week van Zorg 
& Welzijn kijkje nemen 
bij woonzorgcentrum De 
Heemhaven en Kennemer-
duin. Meer info op www.
zorgbalans.nl/opendag.

Politiek
Maandag 13 maart, v.a. 
19.30u. bezoek CDA-Ka-
merlid Pieter Heerma bij 
Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein. 

Donderdag 9 maart in de 
Luifel, Herenweg 96 bij WIJ 
Heemstede bijeenkomst 
met thema ‘Heeft de bur-
ger nog zin?’. Aanv. 20u. 
Toegang vrij.

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

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

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

T/m eind maart Grote 
zwartwit fotocollages Pie-
ter van Gaart bij Seinwe-
zen, Kinderhuissingel 1 
Haarlem.
Info: 023-5317118.

tische insteek over leven 
met kanker. 15-16.30u.
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Kaarten 7,50 via 
023-8885367 of info@ 
inloophuiskennemerland.
nl / www.inloophuiskenne-
merland.nl.

Vrouwen
Dinsdag 14 maart Vrou-
wen van Nu afd Aerden-
hout en Heemstede. Dhr 
Bakker vertelt over Urk. 
14.30u. adventskerk, Leeu-
werikenlaan 7. 2,50 euro 
voor niet-leden. Info:
023-5736950 of 5280340.

VRIJDAG 24 MAART • CABARET 

PATRICK LAUREIJ
Dekking Hoog

ZATERDAG 25 MAART • TONEEL

HELMERT WOUDENBERG
Het vierde gezicht

VRIJDAG 10 MAART • MUZIEK 

CELLO8CTET AMSTERDAM
8 cellisten vormen een “veelkleurig” orkest

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 15:00 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,00

VRIJDAG 31 MAART • CABARET
MARC DE HOND
Wie bang is, krijgt ook klappen

ZONDAG 2 APRIL • MUZIEK
JAAP STORK & PIET HULSBOS
Beatlesprogramma

ZATERDAG 18 MAART • JAZZ 
NEW YORK ROUND MIDNIGHT
Swingin’ Harlem

Trefpunt-WIJ Heemstede 
lezing: Haarlemse Hofjes

Heemstede - Hans van 
Roode en Tousanna Wijk-
huizen houden dinsdag 
14 maart een lezing over 
Haarlemse hofjes.
Haarlem wordt niet voor 
niets de Hofjesstad ge-
noemd. Waren er in de ze-
ventiende eeuw meer dan 
veertig, nu zijn er nog ruim 
twintig, waaronder het 
oudste hofje van Nederland 
uit 1395. Uniek gelegen in 
het centrum van de oude 
stad en toch vaak een oa-

se van rust. Hofjes zijn een 
echt Hollands fenomeen. 
Wilt u meer weten, wij de-
len graag de verhalen over 
de hofjes en hun bewo-
ners met u. De lezing is op 
dinsdag 14 maart.  De Tref-
punt-WIJ lezingen start om 
13.30 uur bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De entree 
is 5,- euro. Reserveer via 
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 maart 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten 2 maart 2017
- Fietswrakken verwijderd
- Omgevingsvergunningen

Vergaderingen 
raadscommissies maart

Naar de stembus op woensdag 15 maart
Op woensdag 15 maart 2017 is de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Door te stemmen bepaalt u mee door wie en hoe 
Nederland wordt bestuurd. In Heemstede kunt u 
op 16 locaties uw stem uitbrengen. Om te kunnen 
stemmen, neemt u uw stempas én een geldig 
identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?
U kunt tot uiterlijk 14 maart 2017, 12.00 uur bij de 
afdeling Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer 
mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen. 

U wilt stemmen maar weet 
(nog niet) wat?
Via sociale media en op internet kunt u alle 
informatie vinden over wat de verschillende 
partijen wel en niet doen. Kijk bijvoorbeeld op 

www.stemwijzer.nl of speciaal gericht op jongeren 
de Facebook pagina www.facebook.com/
destembus2017

Lees uitgebreide informatie over de Tweede 
Kamerverkiezing op www.heemstede.nl > Politiek 
en organisatie > Tweede Kamer 2017

Andere tijden commissievergaderingen 
maart
De vergadering van de commissie Ruimte op 
donderdag 16 maart begint om 20.30 uur, dus een 
half uur later dan eerder aangekondigd. 
Belangrijkste agendapunt is het uitvoerings-
programma voor de Visie Winkelcentra Heemstede.
De commissie Middelen en commissie 

Samenleving vergaderen in maart op dezelfde dag: 
maandag 20 maart. Van 20 uur tot circa 20.30 uur 
vergadert de commissie Middelen. Aansluitend 
vergadert de commissie Samenleving.
De volledige agenda’s van de commissie-
vergaderingen vindt u verderop in deze uitgave.

Politiek Café
Op donderdag 9 maart om 20.00 uur organiseert WIJ Heemstede een Politiek Café in de Luifel aan de 
Herenweg 96. Via stellingen rond actuele thema’s debatteren vertegenwoordigers van verschillende 
partijen uit de Heemsteedse gemeenteraad. Ook u bent welkom om uw mening te geven.

Resultaten proef keukenafvalbakjes 
Geleerdenwijk
Zo’n 250 bewoners van de Geleerdenwijk 
ontvingen in september 2016 een 
keukenafvalbakje van de gemeente 
Heemstede en Meerlanden. Het doel was om 
te kijken hoe het scheiden van etensresten 
makkelijker kan. In totaal hebben 224 
huishoudens meegedaan aan de proef. 
Daarna hebben de deelnemers een vragenlijst 
ontvangen. Hieronder de meest opvallende 
resultaten uit deze vragenlijst. 

Zijn deelnemers etensresten 
beter gaan scheiden?
Bewoners van hoogbouwwoningen zijn inderdaad 
beter gaan scheiden. Een bakje voor in de 
keuken bood hiervoor uitkomst. Bewoners van 

laagbouwwoningen daarentegen zijn niet meer 
etensresten gaan scheiden, omdat de meesten dit 
voor de proef al deden met een eigen oplossing. 
Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat 
er geen perfecte GF-bak voor in de keuken bestaat 
en iedere gebruiker zijn eigen voorkeur heeft. 

Nog steeds veel GFT in het restafval
Naast de uitkomsten van de enquête is ook de 
samenstelling van het restafval in de Geleerdenwijk 
onderzocht. Alleen bij de hoogbouw was een 
daling gemeten van GFT in het restafval. Nog steeds 
bestaat zo’n 40% van het restafval uit GFT. 
De gemeente gaat onderzoeken hoe dit komt.

Vervolg op de volgende pagina.



Uw GFT wordt groengas!
Broodkapjes, aardappelschillen, groenteresten en 
al het andere ‘groene’ keukenafval kunnen 100% 
worden gerecycled tot grondstof voor bijvoorbeeld 
groengas of compost. Belangrijk dus om dit goed 
te blijven scheiden. Kijk voor informatie op 
www.beginvanietsmoois.nl/gft

Vervolg resultaten proef keukenafvalbakjes 
Geleerdenwijk.

Raadsbesluiten 2 maart 2017
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:

- Notitie Sociaal Programma Statushouders 
Heemstede 2017-2018

- Aanvullend voorstel multifunctionele 
accommodatie Julianaplein 1

- Uitvoering motie “Transparante financiering 
burgerinitiatieven”

- Uitvoering motie “Het beste idee voor 
Heemstede”

- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 
in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede

- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 
 2017-2018
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond
- Verordening individuele studietoeslag 

Participatiewet Heemstede 2017
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 

raadscommissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 2 maart 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen raadscommissies maart
De raadscommissies Ruimte, Middelen en 
Samenleving houden op respectievelijk 16 en 20 
maart openbare vergaderingen in de Burgerzaal van 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 in Heemstede. 
Let op: de commissie Middelen en commissie 
Samenleving vergaderen in maart op dezelfde 
dag: maandag 20 maart. Van 20 tot circa 20.30 uur 
vergadert de commissie Middelen, aansluitend 
vanaf circa 20.30 uur vergadert de commissie 
Samenleving. U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Ruimte 16 maart, 20.30 uur
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 16 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Uitvoeringsprogramma Visie Winkelcentra 

Heemstede (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 20 maart, 
20.00 uur
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 20 maart 2017

- Spreekrecht burgers
- Verordening rechtspositie wethouders en 

raadsleden 2017 (A-stuk) 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Samenleving 20 maart, 
20.30 uur
- Agenda commissie Samenleving 20 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Bijzondere verordening incidentele subsidies 

Verklaringen omtrent Gedrag Heemstede 2017 
(A-stuk)

- Erfgoedverordening Heemstede 2017 (A-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein incl. Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 16 maart 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

19.30 uur bezwaar tegen het omzetten van 
  bijzondere bijstand naar leenbijstand 
  - niet openbaar - 
20.00 uur bezwaar tegen een maatregel op grond 
  van de participatiewet - niet openbaar - 
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 

  standplaatsvergunning Jan van 
  Goyenstraat - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer 023-5485607.

Fietswrakken 
verwijderd
Op 1 maart 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd: 

Glipper Dreef t.h.v. nr. 125:
- een zwarte damesfiets, merk onbekend, 
 met platte banden

Jhr. Mr. J. Loudonstraat t.h.v. nr. 4:
- een groene damesfiets, merk Gazelle, 
 met platte banden

Herenweg t.h.v. ingang Sparrenlaan
- een groene herenfiets, merk Sparta, 
 met platte banden

Zandvoortselaan t.h.v. de AH-supermarkt:
- een grijze herenfiets, merk Trek, 
 met platte banden

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

Verstrekkingenboek bijzondere 
bijstand 2017
Op 14 februari 2017 heeft het college het 
Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 2017 
vastgesteld. Hiermee komt het Bijzondere bijstand 

en verstrekkingenboek 2014 te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.



Tennisfeest bij TV HBC
Heemstede - Als afsluiting van het project tenniskids@
school wordt zondagochtend 12 maart door TV HBC in 
samenwerking met Tennisschool Haarlemmermeer een 
tennisfeestje gehouden op de banen van TV HBC.

Tijdens deze activiteit kunnen de kinderen kijken of zij 
tennissen leuk vinden.

Je bent welkom van 10.30 tot 12.00 uur. Doe mee aan de 
activiteiten op de baan. Inschrijven is niet nodig.

De Knutselclub
Heemstede - Woensdag 15 
maart maken meiden en jon-
gens van de Knutselclub een 
houten klok die je zelf mag 
beschilderen. Je bent wel-
kom van 13.30 tot 15.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn 5,- euro, een kaart voor 
5 keer kost 22,50. Kinderen 
graag per keer van tevoren 
aanmelden: 023-548 38 28.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Helena Kuipers Rietberglaan 36, het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121809, ontvangen 21 februari 
2017

- P.C. Boutenskade 1 + 2, het vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121932, ontvangen 21 februari 
2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, ontvangen 31 januari 
2017 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Timorstraat 54, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 116651, ontvangen 31 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van Goyenstraat 22, het splitsen van het pand 

in een winkel en een woning, wabonummer 
118886, verzonden 3 maart 2017

- Jan van Goyenstraat 9, het wijzigen van 

opslagruimte naar een zelfstandige 
bovenwoning op de 1e en 2e verdieping, 
wabonummer 797902, verzonden 3 maart 2017

- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 114463, verzonden 3 maart 2017

- Helena Kuipers Rietberglaan 34, het plaatsen van 
een haagdragende erfafscheiding en een schuur, 
wabonummer 95443, verzonden 3 maart 2017

- Spaarnzichtlaan 9B, te verlenen voor: het 
ophogen van de gemetselde erfafscheiding, 
te weigeren voor: het plaatsen van een poort, 
wabonummer 94061, vergunning verzonden 

 3 maart 2017
- Nijverheidsweg 10, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 115952, verzonden 3 maart 2017

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

Omgevingsvergunningen

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

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

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

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

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

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

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

Verwijdering gezonken boot Mozartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:
- Een witte polyester speedboot in het 

Heemsteeds Kanaal, ter hoogte van Mozartkade 
6 op ligplaats MZK012

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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