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Helpers gevraagd
Collecteweek 

Amnesty 
11 t/m 17 maart 
Heemstede - Mensenrech-
tenorganisatie Amnesty In-
ternational houdt in 2018 
voor de zestiende keer een 
landelijke collecte. Ook in 
Heemstede zullen van 11 tot 
en met 17 maart collectan-
ten de straat op gaan. 
In 2017 gingen in heel Ne-
derland 15 duizend collec-
tanten langs de deuren. Ze 
haalden daarbij €1,4 miljoen 
op. 

Missie Amnesty 
Amnesty International wil 
een wereld waarin iedereen 
profiteert van de mensen-
rechten. Om dat te bereiken 
doet Amnesty onderzoek 
naar schendingen van de-
ze rechten en voert daar ac-
tie tegen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhanke-
lijke organisatie en neemt 
voor haar onderzoek, lobby 
en actie geen geld aan van 
overheden of politieke groe-
peringen. In Heemstede kan 
men nog collectanten ge-
bruiken. Benader daarvoor 
Olaf Roeloffs:
info@roeloffs.nl en
06-51323503.

Frisse wind over historische locatie

Wilhelminaplein is weer 
in gebruik genomen
Heemstede – Een half jaar ge-
leden groef wethouder Heleen 
Hooij met een graafmachine 
modder uit het Wilhelminaplein, 
in de stromende regen. Het plein 
leek nergens meer op. Nu kwam 
ze een toertje maken in een ca-
lèche van Van Schagen met twee 
Friese paarden ervoor op een her-
schapen Wilhelminaplein, dat lag 
te blinken in het lentezonnetje. 

Heleen genoot er zichtbaar van, 
haar eerste ritje en zelf de paar-
den mennen. In de Oude Kerk gaf 
ze een uiteenzetting hoe de reno-
vatieplannen tot stand waren ge-
komen. Het moest een plein zijn 
geschikt voor het houden van 
kleine evenementen. Met een 
pleinkarakter en de geschiede-
nis van de oude dorpskern moest 
naar voren komen. Maar eerst 
moest duidelijk worden wat er 
met het oude ‘Wapen van Heem-

stede’ zou gebeuren. Toen dat he-
lemaal door Stadsherstel was op-
geknapt, kon het plein aangepakt 
worden.

De wensen van de bewoners wa-
ren bekend van een enquête uit 
2009. De bewoners werden uit-
genodigd mee te denken in een 
klankbordgroep, het plan werd 
opgesteld en is nu uitgevoerd. 
Is nu bijna klaar, de nieuwe in-
richting moet ervoor zorgen dat 
de geschiedenis van dit oudste 
deel van Heemstede beter uit de 
verf komt. Want op het plein kom 
je overal geschiedenis tegen. 
De Oude Kerk uit 1625, Het Wa-
pen van Heemstede was vroeger 
het Schoutenhuis, een paar keer 
verwoest, herbouwd en nu ver-
bouwd. De schout en schepenen, 
de vroegere B&W, vergaderden 
hier en spraken recht. Het muse-
um van Van Schagen met de ou-

de rijtuigen, foto`s en memorabi-
lia. De geschiedenis komt terug 
in het straatmeubilair dat nog ge-
plaatst wordt en in de goot met 
tekst en deksels met een pauw. 
De Wilhelminaboom, helaas ver-
plaatst wegens ondergrondse 
toestanden, krijgt een bankje dat 
verwijst naar de geschiedenis en 
er komt een informatiebord van 
de Historische Vereniging, HVHB. 
De grootste hinder is nu achter 
de rug. Bij de borrel hoorde je van 
honderd mensen wel honderd 
meningen van voor- en afkeur, 
maar uit de Spreuken werd wel 
geciteerd: “Erger U niet, verwon-
der slechts”. 

Met de fraaie doos met Wilhel-
minapepermuntjes die iedereen 
meekreeg, gaat er een frisse wind 
waaien over het plein.

Ton van den Brink

Redders in nood
Heemstede - De brandweer 
moest er maandagmiddag aan 
te pas komen om een gewon-
de meerkoet van het ijs te red-
den. De meerkoet was door een 
automobilist aangereden op de 
Leidsevaartweg in Heemstede. 
Een medewerkers van de dieren-
ambulance is ter plaatse geko-
men om het gewonde dier te ver-
zorgen.

Toen de medewerker de vogel 
zocht, bleek deze midden op het 
ijs op de Leidsevaart te zitten. Het 
dier was duidelijk gewond en kon 
niet meer vliegen of lopen. Om-
dat het net van de man te kort 
was werd de assistentie van de 
brandweer erbij geroepen om de 
vogel te redden.

Een duiker van de brandweer is 
het ijs opgegaan en kon de ge-
wonde vogel uiteindelijk vangen. 
De meerkoet is vervolgens aan de 
medewerker van de dierenambu-
lance overgedragen om hem te 
verzorgen.

Bridgeclub ‘Klaver Top’ viert koperen jubileum 
met felicitaties van wethouder Nieuwland

Heemstede - Bridgen wordt door 
clubleden beschouwd als condi-
tietraining voor de hersenen om 
lenig van geest te blijven. “We zijn 
op de bridgeclub niet echt jonger 
geworden in al die jaren, maar 
wel jong van geest gebleven.”
Dat is te horen op bridgeclub Kla-
ver Top die het koperen jubileum 
viert met een feestelijke speel-
middag. “Bridgen houdt de mens 
actief en lenig van geest”, is de er-
varing van velen. “Het is altijd ge-
zellig op de club.” Sommige le-
den noemen de denksport ‘her-
senfitness’. Je brein flink in be-
weging houden is even belang-
rijk als lichaamsbeweging voor je 
gezondheid. Ieder spel vormt een 
nieuwe uitdaging. 
Daarnaast is de gezelligheid es-
sentieel en dat sociale aspect 
wordt ook gewaardeerd door Ge-
meente Heemstede. De wethou-
der Sport Sebastiaan Nieuwland 
kwam de Bridgeclub feliciteren. 
De tompoesjes bij de koffie droe-
gen het logo van de club!
Bridgeclub Klaver Top leeft. Zo’n 
15 vrijwilligers zorgen dat de club 
iedere week draait, een kleine or-
ganisatie eigenlijk. Met 80 leden 
een sympathieke club die speelt 
op de donderdagmiddag in het 

clubgebouw van HBC. Er wordt 
gebridged omdat het een mach-
tig interessant spel is en omdat 
het leuk is om samen te spelen. 
Plezierig en serieus kaarten is de 
bedoeling, iedere week compe-
titie spelen met 6 ronden in 3 lij-
nen. De bar biedt de mogelijk-
heid tot ‘nakaarten’. De club is lid 
van de Nederlandse Bridge Bond 
en er wordt gebruik gemaakt van 
Bridgemates om de scores in te 
voeren, waarmee de uitslag di-
rect na het spelen bekend is. De 
kaartspellen worden door een 
schudmachine gedeeld. De spel-
verdelingen zijn op die manier 
ook op de website van de club te 
zien.

Belangstellenden kunnen een 
keer gratis komen proefspelen. 
Wel vooraf graag aanmelden bij 
de wedstrijdsecretaris Everline 
Jansen, 023-5322711.

Wethouder Nieuwland temidden van voorzitters Mary van den Bosch 
(2005-2015) rechts en Joek Vader (2015-heden) links.

Foto: Michel van Bergen

Schaatspret
in Heemstede
Heemstede – Erg koud was 
het op en voor zaterdag… 
En toch trokken ouders met 
kinderen erop uit om lekker 
wat te schaatsen. Geen toer-
tocht of ijsbaanrondjes; ge-
woon gezellig wat schaat-
sen op Heemsteedse vaar-
ten en vijvers. De redactie 
ontving leuke foto’s waarop 
de titel ‘schaatspret’ echt van 
toepassing is. Elders in deze 
krant kunt u de leukste in-
zendingen bewonderen.
Nu de dooi allang weer 
is ingezet kunnen we iet-
wat weemoedig terugden-
ken aan die koude dagen 
waarop menig kind voor 
het eerst de ijzers onder-
bond en ieder ander weer 
genoot van een ochtend-
je of middagje ‘schaats’. 
 
Deze foto is ingestuurd door 
Sonja Goed.

Plus-Wijzer
DEZE WEEK IN DE KRANT!

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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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (57)
De voormalige woonhuizen op 
deze locatie hadden de bijzon-
dere nummering (van links naar 
rechts) 35 37/45 (middelste deur) 
en 47, zoals de toenfoto van 1932 
uit het NHA laat zien. De num-
mers 35/37 werden gesloopt, 
45/47 bleef staan. 

Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer het huidige pand ge-
bouwd is. De eerste bouwteke-
ningen zijn van 1941 voor een 
verbouwing naar woonwinkel, 
dus het huidige pand zou van iets 
eerder zijn.
Het pand kreeg in eerste instan-
tie nummer 35, want het woon-
gedeelte was vanuit de winkel 
bereikbaar (de deur zit er nog 

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 11 maart, 10u.
ds. Jolien Nak.

Vierde zondag Veertigdagentijd
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Woensdag 7 mrt. 19u.
Meditatieve vastenviering. mmv 
Dameskoor, vg. past. A. Dekker.

Donderdag 8 mrt. 9u. Eucharistie-
viering, vg. past. R. Verhaegh.

Zondag 11 mrt. 10.30u. Eucharistie-
viering mmv. Bavokoor,

vg. past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 11 maart, 10u. 
Vierde zondag Veertigdagentijd

Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 
Crèche (tot 4 jaar) en Kinderkring 

(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

steeds), nu is 37 de winkel en 35 
het woongedeelte met een apar-
te ingang. De aparte ingang is in 
1955 gerealiseerd.
In de voormalige pandjes zat in 
de jaren 20/30 kleermaker H. Ste-
vens op Raadhuisstraat 35.
Op 29 mei 1936 in de Eerste 
Heemsteedse Courant een adver-
tentie van Wijnhandel J.P.A. Stap-
horst met speciale zomerdran-
ken zoals bieren en limonade si-
ropen (fl . 0,60 per fl es) op Raad-
huisstraat 37.

Staphorst Wijnhandel zat zo-
wel op de Binnenweg 129 (sinds 
mei 1934, daarvoor op nr. 82) als 
op Raadhuisstraat 37. Op 31 ok-
tober 1941 trouwden Theo van 
Amerongen en Netty Leih en hun 
toekomstig adres zou Raadhuis-
straat 35 worden, waar hij o,a, zijn 
‘Radiotechnisch bureau en foto-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 11 maart 10u.
dienst o.l.v. team Nehemia

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 11 maart, 10u.
Voorganger Drs. G. van der Harst-

de Leeuwe (Haarlem).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 11 maart om 10u.
5e Lijdenszondag

Ds. J.G. Berbee-Bakhuis uit Abbenes
 

 Woensdag 14 maart om 19.30 uur
 Zangavond op Bidzondag

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

handel Theo van Amerongen‘ 
had. Op 27 maart 1953 verhuist 
Van Amerongen naar Raadhuis-
straat 26. 

Vanaf 1980 zit ‘Boetiek JaJa’ op 
Raadhuisstraat 37, begonnen 
door Marieke haar moeder, maar 
tegenwoordig zwaait Marieke 
Rekvelt zelf de scepter. De nufo-

to van Harry Opheikens is van 3 
maart 2018.

Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heemste-
der). 

Historische in- en uitgangen Groenendaal:
Houten hek van de Sparrenlaan

Heemstede - Het houten hek (Sparrenlaan) is aangelegd door 
een Amsterdamse koopman en bankier: John Hope (1737-1784). 
Wandelbos Groenendaal ligt op de Oostelijke strandwal, deze 
hoger gelegen zone wordt begrensd door de Herenweg en de 
Glipperdreef/Heemsteedsedreef.

In het bebouwde noorden is de verbinding tussen  de strandwal-
len minimaal geworden, in tegendeel tot het zuiden, waar na-
genoeg aaneengesloten groen blok, ligt met Groenendaal, Bos-
beek, Marienheuvel, Dennenheuvel, Bloemenoord, Eikenrode, 
Hagenduin, Hertenduin en een deel van de Linnaeushof.
Hier binnen ligt een smalle open enclave die in gebruik is als bol-
lenland. De Sparrenlaan, met Nordmannsparren wordt in 1929 
met Oostenrijkse dennenbomen vervangen (Landschapsarchi-
tect Gerard Bleker).             Bron: Beheerplan Wandelbos Groenendaal

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

28-02-2018  Robbert S. Bos & Agnès H.C. Veling

Geboorte
27-02-2018 Valérie Joanna Helena Schutze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN
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ook 50+ van harte welkom

- Bosb. Toussaintlaan e.o.
- Julianalaan e.o.

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

- Bosb. Toussaintlaan e.o.

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Nestor van KZOD toont dynamisch werk
Wim Vellekoop exposeert in De Luifel
Heemstede - Wim Vellekoop, wo-
nende op de grens van Heem-
stede en Haarlem, exposeert zijn 
schilderijen gedurende de maan-
den maart, april en mei in de foy-
er van Theater de Luifel aan de 

Herenweg 96 te Heemstede.

Met zijn 82 jaar kan Wim als de 
nestor van de (bijna) 200 jaar ou-
de kunstenaarsvereniging KZOD 
worden beschouwd. Hij was meer 

dan 35 jaar als leraar tekenen ver-
bonden aan de Bouman Acade-
mie te Amsterdam en vestigde 
daarnaast in de zeventiger jaren 
zijn naam als beeldend kunste-
naar binnen en buiten de Haar-
lemse regio. 

De vele recensies over zijn werk 
gedurende de afgelopen jaren 
bevatten een aantal kernwoor-
den, omschrijvingen die steeds 
weer terugkomen: dynamisch, 
beweging, ritme, swing, expres-
sionistisch en krachtig. Abstract 
is zijn werk zeker te noemen, ti-
tels geeft Wim dan ook niet aan 
z’n werk. Want licht hij toe: de kij-
ker kan er zelf zijn fantasie op los-
laten! Theater De Luifel is over-
dag van maandag t/m vrijdag, ’s 
avonds en gedurende het week-
end tijdens voorstellingen e.d. 
geopend.

Topmusici
in de Cruquius

Regio - Doris Hochscheid en 
haar muzikale partner, pia-
nist Frans van Ruth, zijn in 
februari 2018 benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau.
Het duo ontving deze onder-
scheiding tijdens een lunch-
concert in Tivoli Vredenburg 
uit handen van de Utrecht-
se burgemeester Van Zanen. 
Doris Hochscheid leverde als 
celliste een belangrijke bij-
drage aan de (inter)natio-
nale herontdekking van de
Nederlandse kamermuziek.  
Samen met Frans van Ruth 
herontdekte zij de 19e-
eeuwse Nederlandse ka-
mermuziek voor cello en pi-
ano. Doris Hochscheid en 
Frans van Ruth zetten zich 
in om de rijke productie mu-
ziekstukken te achterhalen 
en catalogiseren. Met hun 
werk zorgden ze voor de in-
ventarisatie en het behoud 
van een belangrijk deel van 
de Nederlandse muziekge-
schiedenis. 
Zij spelen op vrijdag 9 maart 
in Museum de Cruquius:
Het concert begint om 20.15 
uur en kaarten zijn verkrijg-
baar via: www.
CruquiusConcerten.nl, via de 
De prijs bedraagt € 22,50.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Volg ons ook op





04 7 maart 2018

Regiokampioen Tummers
Smaakmaker uit ‘s Gravenzande
Heemstede - Om regiokampi-
oen patissier te worden moet je 
wel wat in je mars hebben. Cor-
né Hoogerbrugge uit ‘s Graven-
zande, niet direct om de hoek, is 
werkzaam bij Tummers Patisse-
rie Passionelle in Heemstede. Als 
stagiair vanuit de vakschool in 
Wageningen. Tja, je moet er wat 
voor over hebben! Maar in zijn 
Westland is geen ‘goede’ patis-
sier te vinden en in Den Haag was 
geen ruimte. Corné wilde ook een 
goeie stageplaats en zo kwam hij 
onder de hoede van Vincent van 
den Bosch, eigenaar van Tum-
mers. Hij volgt de Rijn IJsel Vak-
school in Wageningen, waar hij 
nu het laatste jaar patisserie doet. 

Met enige trots vertelt hij dat 
Wageningen een van de bes-
te opleidingen heeft en bij Tum-
mers Hoofddorp heeft hij de hele 
kerstperiode kunnen werken met 
Ronald van Haarlem, de wereld-
kampioen patisserie 2006. Een 
intensieve stage waar hij heel 
veel leerde.

Zo word je toptaartjesbakker, 
maar in die kringen praat je toch 
liever over patissier. Als je zo aan 
het werk bent en thuis ook nog 
lekker kan werken, dan word je 
toch kampioen? Thuis op de tuin-

derij heeft zijn vader een kanti-
ne met een klein keukentje, waar 
Corné zich lekker kan uitleven 
met experimenteren, smaken kan 
uitproberen en er is altijd aanloop 
genoeg om die smaken te laten 
proeven. Veel oefenen, dan kom 
je er wel.
Tijdens de wedstrijd ging het al 
lekker met de macarons, dat ty-
pische Franse koekje, waar je op 
smaak al flink kunt winnen. Ja-

panse geisha’s maakte hij van 
marsepein en als showstuk een 
bonbonnière. Daar kun je ook zo 
met smaak spelen.

Bij Tummers is Corné nu al de 
smaakmaker, hij is druk bezig met 
de lekkerste Pasen die Heemste-
de te wachten staat. De smaak-
maker van Tummers!

Ton van den Brink

Maatschappelijke discussie
Lezing ‘dementie en 
zelfgewilde levenseinde’
Heemstede - Wie niet meer wils-
bekwaam is, kan een eerder op-
gesteld euthanasieverzoek 
meestal niet meer bevestigen. 
Dat maakt euthanasie in veel ge-
vallen moeizaam. Het is al een 
aantal jaar een maatschappelijke 
discussie.

Een patiënt mag euthanasie laten 
uitvoeren als er sprake is van on-
draaglijk lijden, maar dat moet hij 
wel bij zijn volle verstand doen. 
Bij dementie is dat echter moei-
lijk, want als de ziekte erger wordt 
is de patiënt vaak niet meer in 
staat voor zichzelf te spreken. En 
wie beslist dan dat er sprake is 
van ondraaglijk lijden?
Het is een vraagstuk dat veel 
mensen bezighoudt en is het 
goed om op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen. 

In samenwerking met de Neder-
landse Vereniging voor een Vrij-
willig Levenseinde (NVVE) orga-
niseren Colinda Veldman en Wa-
ling Westra van Loft Uitvaartbe-
geleiding Heemstede een lezing 
met als titel ‘Dementie en het zelf-
gewilde levenseinde’. Die vindt 
plaats op donderdag 15 maart in 
Heemstede.

Er is informatie over het belang 
van wilsverklaringen, de bijzon-
dere clausule dementie, het be-
lang van vroegdiagnostiek, de 
wils(on)bekwaamheid en het op-

bouwen van een vertrouwens-
band met de arts.
En wat te doen als de arts niet 
aan euthanasie wil meewerken? 
Dilemma’s voor patiënt, arts en 
naasten. Ook is er ruimte voor 
vragen.

De lezing wordt gegeven door 
een vertegenwoordiger van de 
NVVE. De NVVE is er voor ieder-
een die waardig wil sterven. De 
NVVE wil een optimale uitvoe-
ring van de euthanasiewet, voor-
al voor groepen die in de prak-
tijk geen hulp krijgen, zoals men-
sen met dementie, chronisch psy-
chiatrische patiënten en oude-
ren die vinden dat hun leven vol-
tooid is.

Loft Uitvaartbegeleiding verzorgt 
niet alleen de uitvaart, maar richt 
zich ook op de zorg tijdens de 
laatste levensfase en na de uit-
vaart. Onlangs is Colinda Veld-
man van Loft Uitvaartbegelei-
ding gecertificeerd als ‘dementie-
vriendelijke uitvaartverzorger’. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.loftuitvaartbegeleiding.nl.

De lezing wordt gehouden van 
19.30 tot 21.00 uur in De Luifel 
aan de Herenweg 96 te Heemste-
de. Inloop is vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
Aanmelden via:
info@loftuitvaartbegeleiding.nl 
of 06-20380224.

 Colinda Veldman en Waling Westra.

Niks leuks aan huiswerk, of toch?
Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs
Heemstede – De grootste aflei-
der bij het huiswerk maken, de 
mobiele telefoon, gaat in de gro-
te telefoonzak aan de wand. In 
de Pinksterkerk kunnen leerlin-
gen van middelbare scholen hun 
huiswerk onder begeleiding ma-
ken. Wat is er nou leuk aan huis-
werk? Niks! Maar als je ergens 
meer van weet, wordt het leuker 
om er mee bezig te zijn. 

Hedwig Jurrius begon in 2013 
aan de keukentafel met de huis-
werkbegeleiding van leerlingen 
van Hageveld. Vier of vijf leer-
lingen ging nog, maar de groep 
groeide en ze keek uit naar een 
grotere ruimte. Nu heeft ze 16 
leerlingen die direct na schooltijd 
naar de Pinksterkerk komen, hun 
huiswerk maken en is dat af, dan 
zijn ze ook klaar. Zij kunnen nu de 
avond invullen zoals zij die willen 
met sport of leuke dingen, met 
het geruststellende idee: ”Laat 
die lessen van morgen maar ko-
men.” Hedwig, schoolpsychologe, 
biedt iedere voortgezet onder-
wijs leerling één-op-één onder-
steuning bij ieder schoolvak. 

Ook zijn er studenten aanwezig 
die leerlingen begeleiden met 
hun specifieke kennis, uitleg ge-
ven en overhoren in een ande-
re kamer. Hier dwingen vreem-
de ogen, het ontlast de ouders, 
geeft minder ruzie in huis en de 
sfeer wordt beter. Iedereen die 

vorig jaar in de begeleiding zat is 
overgegaan. Christine Käller, re-
medial teacher en trajectbegelei-
der Hageveld, onlangs gepensio-
neerd, versterkt nu de huiswerk-
begeleiding. Zij kan de jeugd nog 
niet missen, met haar gaat die 
één-op-één begeleiding nog be-
ter. 

Zij was gewend om leerlingen 
die door autisme, ADHD, dyslexie, 
echtscheiding begeleiding nodig 
hadden of een extra stapje kon-
den gebruiken. Eigenlijk hebben 
ze allemaal de geestelijke en in-
tellectuele bagage in huis maar 
weten niet hoe ze die het best 
kunnen hanteren. Soms werkt 
de begeleiding aanvullend maar 

ze komen al gauw met initiatie-
ven, worden zelfverzekerder, ha-
len voldoendes en lachen dat het 
lukt. Omdat ze nu overzicht heb-
ben, want heb je over twee we-
ken een proefwerk dan moet je 
op tijd beginnen. Vroeger was 
moeder altijd thuis en vroeg bij 
de thee: “Heb je nog huiswerk”? 
Nu komen ze thuis en hebben tijd 
voor sport en ontspanning, wel 
zo leuk thuis!

Loop gerust binnen van-
af 14 tot 17 uur in de Pink-
sterkerk, bel Hedwig Jurrius,
06-46577776 of kijk op:
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl.

Ton van den Brink

Links Hedwig Jurrius en rechts Christien Käller.

Koekjes van eigen deeg voor Team Gijs Parkinson
Heemstede - In 2018 staat er 
weer van alles te gebeuren rond-
om (fiets-)Team Gijs voor Parkin-
son dat met diverse activiteiten 
de strijd aangaat tegen de ziekte 
van Parkinson.
Vrijdag 2 maart is Gijs met een 
aantal Team Gijs-leden welkom 
geheten in de banketbakkerij van 
Tummers op de Nijverheidsweg 
in Heemstede. Onder leiding van 
Vincent van den Bosch bakten zij 
koekjes voor de sponsorpot voor 
de Bike4Parkinson, die plaats-
vindt op 1 september 2018. Team 
Gijs vindt het uiteraard erg leuk 
dat een lokale ondernemer hen 
op deze manier steunt! 

200 koekjes zijn gebakken en al-
les is in één dag verkocht! Het is 
een van de eerste activiteiten 
in dit jaar. Er volgen er meer, zo-
als een wandeling in de Waterlei-
dingduinen met een gids op 29 
april.

GEEN KRANT?
0251-674433

Column

Afscheid
Twee jaar geleden stapte ik binnen bij Hiddes Advocatuur, 
een regionaal maar toch krachtig kantoor. Met veel plezier 
heb ik mijn functie als advocaat uitgeoefend. Ik kijk terug op 
een prachtige periode bij een schitterend advocatenkantoor. 
Het is bijzonder om samen te werken met een hecht team 
en op te komen voor de belangen van anderen. Ik heb gedu-
rende deze periode veel geleerd en heb geprobeerd dit door 
middel van mijn columns over te brengen aan de lezers van 
de Heemsteder. Bij het schrijven van mijn eerste column was 
ik zenuwachtig, maar merkte na veel leuke reacties dat de 
column werd gewaardeerd. Ik heb de daaropvolgende com-
lumns met veel meer zelfvertrouwen en plezier geschreven.

Het is voor mij tijd voor een nieuw hoofdstuk en om die re-
den is dit helaas de laatste column die ik schrijf. Ik neem 
met gepaste trots afscheid van Hiddes Advocatuur, de cli-
enten van Hiddes Advocatuur en de lezers van de Heemste-
der. Hoe zeer ik ook achter mijn beslissing sta, het schrijven 
van deze afscheidscolumn valt me zwaar. Ik zal de columns 

van mijn collega’s met veel plezier lezen. 

Ten slotte wil ik gebruik maken van deze 
gelegeheid om mijn collega’s te bedan-
ken voor de fijne en gezellige samenwer-
king. Daarnaast wil ik de cliënten bedan-
ken voor hun vertrouwen en waardering 
in mijn dienstverlening. En niet te verge-
ten de lezers van de Heemsteder. 

Mw. mr. S. Bayraktar.

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Vrij zingen over 
liefde en lente
Heemstede - Donderdag 15 
maart wordt bij WIJ Heemstede 
een workshop Vrij zingen over de 
liefde en de lente gehouden.

Wil je zingen, maar vrijer en speel-
ser dan in een vast koor, kom ken-
nismaken met deze manier van 
zingen. De workshop begint om 
20.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: € 8,-. 

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl
en  (023)5483828.

Reumafonds 
collecteert, 

helpt u mee?
Heemstede - In de week 
van 19 tot en met 24 maart 
is de jaarlijkse collecteweek 
van het Reumafonds. Ook 
dit jaar zetten 50.000 vrijwil-
ligers zich in om door heel 
Nederland geld op te halen 
voor onderzoek naar reuma.  
Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoenin-
gen aan gewrichten, spieren 
en pezen. Wist u dat 1 op 9 
Nederlanders kampen met 
een vorm van reuma, zoals 
artrose, reumatoïde artritis 
of jeugdreuma? Dagelijks 
krijgen 700 mensen de diag-
nose reuma. Daarmee is reu-
ma de meest voorkomen-
de chronische ziekte in Ne-
derland. Hoewel de kenmer-
ken van reuma vaak onzicht-
baar zijn, is de impact van 
de ziekte groot. Tweeder-
de (69%) van reumapatiën-
ten wordt dagelijks beperkt 
in zijn dagelijkse activitei-
ten door pijn, vermoeidheid 
of verminderde mobiliteit.  

Helpt u mee collecteren?   
Kijk op https://reumafonds. 
collecteweb.nl/aanmelden/. 
of bel het Reumafonds: 020-
5896471. E-mailen kan ook: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.
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Bronsteevijver, zaterdagmorgen
“Zaterdagochtend met mijn gezin wezen schaatsen op dit mooie 
plekje. Wauw! Wat een geweldige sfeer. Trots om in Heemstede te wo-
nen. Dit plaatje moet ik gewoon even delen.” (Bianca van der Slot).

Voor het eerst…!
Zichtbaar genietend, Joep. “Ons zoontje 
Joep voor het eerst op de schaats! 2 da-
gen achter elkaar feest!” Aldus Pien Kei-
zer-de Vries.

Dag 1 Ritzema Boskade.

Dag 2 Hageveld.

Nog eventjes, op zondagmorgen
“Er kon op zondagochtend 4 maart, voordat de dooi het ijs onbetrouwbaar maakte, nog eventjes op na-
tuurijs geschaatst worden op de vaart aan de Ritzema Boskade, met zicht op de OLV Hemelvaartkerk op 
het Valkenburgerplein.”  (Marianne Wever).

Gewilde schaatsplek
Toegegeven: je kunt er geen honderden meters maken maar wie gewoon weer eens wilde proberen of 
het allemaal nog lukte, kon prettig terecht op het kleine meertje bij de Herenweg en naast de Ritzema 
Boskade. Kinderen met beginnersschaatsen hadden het hier ook naar hun zin. En je was zo weer op de 
kant als je de kou echt zat was. (foto: J. Van der Zee).

Plek voor vogels
In het Heemsteeds kanaal was niet alles dichtgevroren. Gelukkig.
Er was een grote opening voor (water-)vogels. (foto: J. Van der Zee)

Het is weer bijna Boekenweek!
Heemstede – De Boekenweek 
2018 komt eraan. Van zaterdag 
10 maart tot en met zondag 18 
maart staat het boek in het mid-
delpunt. Thema van de 83ste 
Boekenweek is deze keer: Natuur. 

Schrijver van het Boekenweek- 
essay Jan Terlouw verklaart: “Na-

tuur, daar horen we bij, daar dra-
gen we mede verantwoordelijk-
heid voor dat die voor het nage-
slacht bewaard blijft.” Toch stelt 
bioloog Midas Dekkers dat de 
mensen de echte flora en fauna 
slechts kennen van de slager en 
de groenteboer. Voor Griet Op de 
Beeck de uitdaging om het the-

ma te verwerken in het jaarlijks 
cadeautje van de boekhandel, 
hoewel de schrijver van het 96 
pagina’s tellende Boekenweek-
geschenk zich daar niet strikt aan 
hoeft te houden. ‘Gezien de fei-
ten’ gaat over Olivia, een vrouw 
van eenenzeventig, voor wie alles 
anders wordt als haar man na een 

lang huwelijk sterft. De Vlaamse 
schrijfster is een van de bestver-
kopende auteurs in Nederland, 
die vaak teruggrijpt naar de pro-
blematiek van haar ontwrichte 
jeugd. Toen Op de Beeck in no-
vember 2016 op uitnodiging van 
Arno Koek van boekhandel Blok-
ker in Heemstede was benadruk-
te ze desalniettemin dat haar ro-
mans “niet strikt autobiografisch, 
maar wel walgelijk persoonlijk” 
zijn. Deze keer komt ze niet naar 
Heemstede, maar evenals de 
schrijfster staat Arno Koek een 
druk programma te wachten. 

Een van de geplande activiteiten 
waar de boekhandelaar naar uit-
kijkt is op dinsdagavond 13 maart 
wanneer de Japanse schrijver Ha-
ruki Murakami centraal staat. 
Waarom Murakami? Volgens 
Arno Koek is hij de meester van 
fantasierijke verhalen die vaak zo 
absurdistisch zijn dat ze in de rea-
liteit helemaal niet kunnen. “Maar 
toch ga je mee in zijn fantasie. Hij 
bezit de gave om zelfs een nuch-
tere lezer te overtuigen dat het 
bijvoorbeeld mogelijk is dat er 
een levensgrote kikker in de ka-
mer zit waarmee je een normaal 
gesprek kan hebben. Zijn schrijf-
stijl is amusant en toegankelijk 

Arno Koek.

Griet Op de Beeck.

en gelukkig zijn er inmiddels veel 
fans bijgekomen. Een van die lief-
hebbers sprak ik afgelopen zater-
dag in de winkel, een dame van 
goed in de tachtig, die op zoek 
was naar het meest bizarre boek 
van Murakami met de meest on-
waarschijnlijke passages. Omdat 
ze daar zo van geniet. Dat is toch 
enig om te horen! Het bewijst dat 
hij een schrijver is voor alle leef-
tijden.” Er is al veel belangstel-
ling voor de activiteiten bij Blok-
ker en zoals ieder jaar verwach-
ten ze veel drukte in de winkel.                                                                
“Mensen stellen de aankoop van 
een boek vaak speciaal uit om-
dat ze in die week een geschenk-
je krijgen waarmee ze boven-
dien op de laatste zondag van de 
Boekenweek gratis kunnen rei-
zen met de trein. Het is echt een 
mooie traditie geworden.” 
Het Boekenweekgeschenk ‘Ge-
zien de feiten’ van Griet Op de 
Beeck is tijdens de Boekenweek 
gratis verkrijgbaar bij besteding 
van 12,50 euro aan Nederlands-
talige boeken.

Meer informatie over de activitei-
ten: www.libris.nl/Blokker en in 
de agenda in deze krant.                                
                                                                                              
Mirjam Goossens
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Enthousiast geworden om in Heemstede iets te betekenen voor een ander? Wij gaan graag met u in gesprek, ook als u af en toe de tijd heeft.
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak: heemstede@zorgbalans.nl of 023-89 18 918

Ook in Heemstede ondersteunt Zorgbalans mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze, vorm en inhoud aan hun leven te geven. 
Dit doen wij bij mensen thuis en in Heemstede ook in ontmoetingscentrum Heemstroom en woonzorg-locaties Kennemerduin en de Heemhaven.

“Cees, jij bent al zó lang vrijwilliger, daar kan ik niet tegenop,” lacht Nel 
Langeveld. Maar zelf is Nel ook al weer twintig jaar regelmatig te vinden 
op de Heemhaven. Cees Fortgens is actief in Kennemerduin. Ze kennen 
elkaar niet echt maar al pratend over vrijwilligerswerk bij Zorgbalans 
komen ze voortdurend op raakvlakken. Over hoeveel plezier het geeft 
om iets te kunnen betekenen voor ouderen. En voor beiden geldt: 
“Als ze me bellen omdat ze me nodig hebben en ik kan, dan kom ik.” 

 
Nel (72) rolde via haar werk de Heemhaven binnen. Ze werd jaren geleden 
door de uitbater van de toen nieuw opgezette piepkleine kapsalon in het 
bejaarden huis gevraagd of ze kapster wilde worden.

“Als ze mij bellen omdat ze mij nodig hebben dan kom ik”
“Dat heb ik jaren met veel plezier ge-
daan. Uiteraard leerde ik daardoor de 
bewoners goed kennen. Ik deed ook wel 
eens een boodschapje voor hen. Door 
ziekte moest ik toen stoppen, maar ik 
ben wel vrijwilligerswerk gaan doen. De 
dingen die ik leuk vind om te doen zijn 
de inkopen voor de bingomiddagen, en 
het begeleiden van de middagen zelf. 
Ook help ik mee op de maandelijkse 
borrelmiddag. Dat is altijd supergezel-
lig, met alcoholvrije drankjes en kleine 
warme snacks. De mensen smullen 
daarvan, echt fantastisch.”

Stapeltje plaids 
Cees (75) is ook regelmatig draaiend 
aan de bingomolen te vinden. Maar 
bij hem begon het vrijwilligerswerk 
lang geleden toen zijn beide ouders 
korte tijd in Kennemerduin verble-
ven. Hij hielp toen wel eens mee met 
stoelen sjouwen tijdens de kerkdienst 
in het huis.

“Van het een kwam het ander. Ik help 
ook graag mee met het versieren van de 
kerstboom en stoelen klaarzetten als er 

eens een muziekoptreden is. Ja, er zijn 
altijd meer vrijwilligers nodig. Er zijn veel 
leuke activiteiten. Elk jaar gaan we met 
bewoners hier beneden aan de Heren-
weg naar het Bloemencorso kijken. Een 
wagentje met warme chocolade en een 
stapel plaids gaan dan mee. In de zomer 
gaan vrijwilligers soms op pad met de 
duo-fiets, of maken een wandelingetje. 
Heel belangrijk want sommige ouderen 
komen nauwelijks buiten.”

Zoveel mogelijk naar de zin maken 
Voor Nel en Cees is het vrijwilligers-
werk geen moeite.

Nel: “Het woonzorgcentrum is voor de 
bewoners hun laatste plekje. Het is dan 
toch fijn om het hen zoveel mogelijk 
naar de zin te kunnen maken?”

Cees: “De meeste mensen vinden het al 
fijn als je hen een beetje helpt. Of als je 
gewoon even een een-op-een gesprekje 
met hen hebt, daar genieten mensen al 
van. Dat doe ik soms ook ongepland. 
Dan fiets ik langs, en kom ik even bin-
nen om een kopje koffie met iemand 
te drinken of een kopje soep mee eten. 
Perfect toch?”

(Betaalde redactie)

Laatste raadsvergadering
Vuurwerk rond het 
Manpadslaangebied
Heemstede - Zo kort voor de ver-
kiezingen was het aardig dat er 
zich, op donderdag 22 februa-
ri, nog een debat ontspon over 
de voortgang in het Manpad-
slaanproces. Het was Johan Maas 
(PvdA) die kans zag in ferme be-
woordingen de coalitie onder 
vuur te nemen. De stand van za-
ken geeft aan dat wethouder 
Nieuwland (D66) volhoudt aan de 
ingezette weg en optimistisch is 
over de uitkomst. 

Maas vraagt zich af waarom de 
VVD en het CDA zijn meege-
gaan in de plannen van D66, met 
in hun achterhoofd de gedachte 
dat wat D66 wil toch niet gaat ge-
beuren. Maas sprak over een lo-
ze kreet in het coalitieakkoord. 
De 50.000 euro die het nu al heeft 
gekost vond ook geen genade bij 
hem. Na uitleg van Klaasen (D66) 
dat er al wel veel is bereikt vertel-
de Maas ‘tot tranen toe geroerd te 
zijn’. “D66 is domweg bedonderd 
door medecoalitiegenoten VVD 
en CDA.” Volgens hem is het doel 
een resultaat bereiken en dat is in 
zijn optiek niet gehaald. Van Vlij-
men (CDA) had in de commissie 
nog verklaard dat wat hem be-

treft de volkstuinders blijven zit-
ten waar ze zitten. Hij zwakte dat 
wat af door nu te stellen, dat als 
de tuinders in goed overleg be-
reid zijn te verhuizen, hij dat geen 
probleem vindt. 

Wethouder Nieuwland vindt het 
spijtig dat hij onvoldoende tijd 
had om het proces af te ronden. 
Hij vindt ook dat er al veel is be-
reikt en hij goede gesprekken 
voert met belanghebbenden. 
Radix (VVD) kwam terug op de 
woorden van zijn fractiegenoot 
Leenders, in een eerdere verga-
dering, die aangaf dat er met te-
veel partijen werd gesproken en 
de VVD dit wil beperken tot de 
‘meest betrokkenen’. Het is dui-
delijk dat dit proces nu behoef-
te heeft aan een keuze, waarbij 
aangetekend dat niet alle belang-
hebbenden hun zin zullen krij-
gen. Alle partijen willen het ge-
bied groen of zo groen mogelijk 
houden waarbij enige woning-
bouw onvermijdelijk lijkt. Na de 
verkiezingen deze maand kan 
er linksom of rechtsom worden 
doorgepakt. 

Eric van Westerloo

Gemeentegrensbord kost hoofdbrekens
Heemstede - Hoe iets pietluttigs 
als een bordje verzandt in een 
eindeloos proces. 
Zoals bekend staat het bord aan 
de Cruquiusweg, dat de gemeen-
tegrens aangeeft, niet op de juis-
te plaats. Er is een strook van 192 
meter die nog van Heemstede is.

Was tot nu toe nooit een pro-
bleem, met de nieuwbouw ‘De 
Slottuinen’ is het van belang 
dat de snelheid van het verkeer 
wordt teruggebracht van 80 naar 
50 km. 

Dit geeft minder problemen in 
verband met de geluidsbelas-
ting in de nieuwe wijk. Ramen 
kunnen open en de hoeveelheid 
fijnstof neemt af. Bij het verplaat-
sen van het bord kan de gemeen-
te dat deel van de weg als 50 km 
weg bestemmen. Nu staat de ge-

meente in haar recht het bord te 
verplaatsen. De provincie, eige-
naar van de weg, vindt van niet. 

De gemeente is trouwens wel ge-
houden het onderhoud te ple-
gen. Dus gewoon je recht clai-
men en het bord verplaatsen zou 
je denken. Dat komt er dus nog 
even niet van.

De provincie heeft andere plan-
nen bleek uit antwoorden op vra-
gen aan wethouder Hooij (VVD). 
Deze bestuurslaag wil geluidwe-
rende mogelijkheden onderzoe-
ken.

Heemstede kan het laten aan-
komen op een proces met grote 
kans van slagen. Hooij stelde dat 
het niet gebruikelijk is dat over-
heden onderling gaan procede-
ren. Dus maar weer gewoon af-

wachten waar de provincie mee 
komt. “We gaan nog overleggen”, 
verklaarde Hooij. Partijen in de 
gemeenteraad zouden wel wil-
len doorpakken maar leggen het 
hoofd voorlopig in de schoot. 

Een aantal partijen heeft hun col-
lega’s in het provinciebestuur om 
hulp gevraagd. Op hun beurt 
hebben deze Statenleden vra-
gen gesteld aan de gedeputeer-
de, waar nog geen antwoord op 
is gekomen.

Weer dringt de vraag zich op wie 
er nu feitelijk de baas is in de ge-
meente. Doorpakken en stelling 
nemen tegen de provincie mag 
toch best, vindt een aantal par-
tijen in de raad, maar zij laten het 
vervolgens op hun beloop.

Eric van Westerloo

Trefpunt-WIJ Lezing
Napoleon Bonaparte, de vrouwen in zijn leven

Heemstede - Het leven van José-
phine de Beauharnais verliep on-
stuimig: ze ontsnapte ternauwer-
nood aan de guillotine, trouwde 
met een militair van bescheiden 
afkomst, werd keizerin van Frank-
rijk en eindigde haar leven als ge-
scheiden vrouw. Minstens zo on-
stuimig verliep het leven van Na-

poleon Bonaparte en zijn relatie 
met vrouwen. Joséphine was zijn 
grote liefde, maar was niet de eni-
ge vrouw in zijn leven. 

In deze lezing door Flip Ham-
mann staan de vrouwen in het le-
ven van Napoleon centraal, maar 
dat verhaal kan niet verteld wor-

den zonder de persoon van Na-
poleon en zijn betekenis in de 
geschiedenis erbij te betrekken. 
De lezing vindt plaats in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 13 maart om 13.30 uur. 
Entree: 5,-. 
Reserveren via www.wijheemste-
de.nl en (023)5483828.

Knutselclub 
schildert bij 
een gedicht
Heemstede - Woensdag 14 
maart kun je weer naar de Knut-
selclub. Als je tussen de 5 en 10 
jaar oud bent, ga je gezellig aan 
de slag deze middag. Eerst leest 
de juf een gedicht voor. Waar 
denk je aan als je dat hoort? Daar-
na ga je een schilderij maken dat 
bij dit gedicht past.  De club duurt 
van 13.30 tot 15.00 uur en is bij 
WIJ in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Meedoen: 
€ 5,-. Aanmelden: 023-5483828.

Aboriginals en Maori’s 
bij de Vrouwen van Nu
Heemstede - Wat weten wij ei-
genlijk van de oorspronkelij-
ke bewoners van Australië en 
Nieuw-Zeeland?
Dorinde Smit Duyzentkunst komt 
woensdag 21 maart vertellen 
over Aboriginals en Maori’s en 

vertelt over hun historie en mu-
ziek.
De lezing wordt gehouden in De 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang is 14.00 uur. Gasten 
betalen €2,50 entree.
Inlichtingen: 023-5280340.

Wandeltheater 
Dolorosa
Regio  - Levende standbeelden, 
moderne dans, toneel, live mu-
ziek en beeldende kunst… Wan-
deltheater Dolorosa neemt be-
zoekers op een veelzijdige ma-
nier mee in het Paasverhaal. Dit 
evenement trekt al 12 jaar lang 
duizenden bezoekers uit heel Ne-
derland en komt 24 en 25 maart 

naar Haarlem.  Dit jaar is het de-
cor voor Wandeltheater Dolorosa 
de St. Bavokerk in Haarlem. In de-
ze prachtige Deze kerk leidt een 
gids groepen bezoekers langs de 
13 verschillende scenes waarin 
het Paasverhaal op creatieve ma-
nier wordt weergegeven. Door 
kijken, luisteren en beleven komt 
het verhaal tot leven. Sterker nog, 
bezoekers staan er middenin. 
Kijk voor meer informatie op 
www.wandeltheaterdolorosa.nl. 
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PvdA op de Binnenweg
Heemstede - Viermaal per jaar 
bezoekt de PvdA een wijk in 
Heemstede om bij inwoners te 
peilen wat zij vinden van on-
der andere verkeersonveiligheid, 
fi etsvoorzieningen en OV-ver-
bindingen, over afvalscheiding 
en het onderhoud van openbaar 
groen en over betaalbare huur-

woningen en de integratie van 
statushouders. Op zaterdag 10 
maart zijn de PvdA-kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 11.00 tot 13.00 uur op 
de Binnenweg aanwezig om met 
mensen in gesprek te gaan over 
de prioriteiten voor de komende 
jaren. 

Jan Schonewille, Pieter van der Hoeven, Sjaak Struijf en Romée 
Pameijer, allen zaterdag ook op de Binnenweg, samen met Johan Maas 
en Coby Kroon.

‘Vertrek Johan Maas een aderlating’
Heemstede - Gedurende 16 jaar 
vertolkte Johan Maas het geluid 
van de PvdA in Heemstede. Nu 
vindt hij het tijd om een punt te 
zetten achter zijn lange raadslid-
maatschap. Was de partij aan het 
einde van de vorige eeuw nog 
een factor van belang, bij de laat-
ste verkiezingen moest de PvdA 
het doen met twee zetels in de 
gemeenteraad. Dat wil echter 
niet zeggen dat de partij onzicht-
baar was. 

Het was Maas die met voor-
sprong als de beste debater van 
de raad gold. Het verbaal kruisen 
van de degens met Cees Leen-
ders van de VVD was een lust 
om naar te luisteren. Als Maas 
aan het woord kwam dan spits-
te de pers de oren. Er viel altijd 
wel iets te noteren van datgene 

dat Maas te melden had. Als eni-
ge wist hij met oneliners collega’s 
en de journalisten te bespelen. Er 
werd dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt van zijn woorden. Met 
niet mis te verstane bewoordin-
gen hekelde hij de opstelling van 
D66 in hangende kwesties als de 
Vomar en het Manpad. Aan D66 

fractievoorzitter Klaasen en ande-
ren de taak om hem van repliek 
te dienen, wat hen bij Maas moei-
lijk viel. Als Johan het ergens niet 
mee eens was dan maakte hij dat 
onomwonden duidelijk. Gevleu-
gelde uitspraken als ‘coalitiepo-
litiek’, ‘dit college pakt niet door’ 
en ‘Vomar coalitie’ waren regel-
matig te horen. Ook Cees Leen-
ders (VVD) verlaat de raad. Beide 
heren kozen vaak bijzondere in-
valshoeken, zodat de rest van de 
gemeenteraad aan het denken 
werd gezet. 

Opvolgers zijn nog niet ontdekt 
maar wat niet is kan nog komen. 
Wie dus de kunst van het scherp 
debatteren van de twee heren 
gaat overnemen, zal na 21 maart 
blijken. 
Eric van Westerloo

Om de vier jaar is het raak; in verkiezingstijd wordt steeds 
opnieuw ‘de slag om het Manpad’ nagespeeld. Alle partijen 
doen hun best om in hun verkiezingsprogramma’s de sleu-
tel te vinden voor ‘de oplossing’ van het Manpadslaange-
bied. Een groene invulling met enige bebouwing (al naar ge-
lang de politieke kleur ‘sociaal’ of ‘kapitaalkrachtig’) moet het
dilemma oplossen tussen de particuliere belangen van do-
minante projectontwikkelaars, kleine grondeigenaren en
bedrijven versus het algemene belang van de doorsnee 
Heemstedenaar. En er moet rekening worden gehouden met 
de volkstuinders. Niet voor niets ligt het land er nog bij als 16 
jaar geleden…

Bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s kon nog 
geen rekening worden gehouden met het ontwikkelper-
spectief Binnenduinrand. Dit is een ontwerp-nota over het 
hele gebied Zuid-Kennemerland (ruimtelijke ontwikkeling) 
waarin op een zorgvuldige wijze de huidige stand van zaken 
wordt beschreven. En er worden toekomstige ontwikkelin-
gen in aangegeven. Ook Heemstede heeft daaraan meege-
werkt. Ik pleit er voor van het Manpadslaangebied een proef-
project te maken in het kader van die regionale nota. Alle 
elementen uit die nota, alle vraagstukken, alle geschetste
dilemma’s, alle bestuurlijke vergezichten komen daarin sa-
men. Via zo’n proefproject worden oplossingen in een veel 
breder kader geplaatst dan alleen plaatselijke afwegingen. 
En ontstaat er een mogelijkheid dat plaatselijke politieke 
partijen zonder gezichtsverlies mee kunnen werken aan de 
realisatie van een gedragen plan. 

Wat nou plaatselijke verkiezingen? De slag om het Manpad 
wordt regionaal gestreden; zonder winnaars of verliezers, 
maar met een deskundig ontwerp dat ver boven de grenzen 
van het Heemsteedse belang uitstijgt. 

Christiaan van Willenswaard, (aanwonende) Heemstede

LEZERSPOST
De slag om het Manpad

Nu we binnenkort onze nieuwe gemeenteraad gaan kiezen 
is het goed te beseff en welke politieke partijen de benadeel-
de gebruikers van het laantje en de spoorwegovergang heb-
ben gesteund in de afgelopen jaren. 
In grote lijnen waren dat HBB, PvdA, GroenLinks en D66 (ten 
dele). Wie dus terug wil naar de toestand van vóór dat partij-
en eigen richting gingen toepassen, kan daar bij de verkie-
zingen rekening mee houden. 
Overigens is het maar goed dat fi etsers en wandelaars in het 
algemeen veel uithoudingsvermogen hebben want als je je 
rechten als burger moet verdedigen heb je dat wel nodig.

J.A. Hoekendijk en F.D. Overdijk, Heemstede
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Alverna in het licht van

de verkiezingen

De VVD affi  cheert zich door 
middel van een adverten-
tie als duurzaam en groen. 
Dat klinkt heel mooi. Hier-
mee worden de thema’s 
van GroenLinks overge-
nomen, want die zit al ja-
renlang op dat spoor. Zou 
dat kunnen leiden tot een 
nieuwe samenwerking tus-
sen die twee?
Niet ondenkbaar gezien 
het feit dan in Bloemendaal 
er in de afgelopen periode 
een college was waarin ze 
samenwerkten. Toch dient 
eerst even gekeken te wor-
den wat de nieuwe leuze 
van VVD Heemstede voor-
stelt. 

Voor de zekerheid moe-
ten we even nagaan wat de 
VVD ervan heeft terecht-
gebracht tot nu toe en wat 
het plan is. Het kan immers 
betekenen dat de partij òf 
zich grondig bekeerd heeft, 
òf ons voor de gek houdt. 
Groen moet groen blijven, 
zegt de VVD. maar hoe kan 
het dan dat zij er steeds 
voor gepleit heeft een ge-
deelte van het Manpad-
slaangebied te bebouwen? 

En wat de auto betreft wil 
zij zoveel mogelijk fi levor-
ming tegengaan en ver-
keer om Heemstede heen 
leiden. Maar hoe is dat te 
rijmen met het feit dat de 
VVD vrij baan geeft aan de 
Vomarplannen voor een 
nieuwe grote supermarkt 
in het centrum, waardoor 
de fi levorming op de Bin-
nenweg alleen maar toe-
neemt? 

Twee voorbeelden die de 
kiezer aanleiding geven 
zich even achter de oren te 
krabben bij de nieuwe leus 
van de VVD. En dan nog dit: 
de VVD wil Heemstede in 
1930 klimaatneutraal heb-
ben.
Fantastisch, maar welke 
maatregelen kiest de par-
tij in haar verkiezingspro-
gramma om dat te rea-
liseren? Dat is onduide-
lijk, maar duidelijk is wel 
dat het de gemeente geen 
geld mag kosten. Geen 
subsidies voor de burgers 
die initiatieven daartoe on-
dernemen, alleen minder 
regels. Gewoon doen, zegt 
de VVD.
Maar vooralsnog zeggen 
wij: kom op VVD, maak je 
mooie leuzen waar met 
duidelijke keuzen.
 
Henk Koetsier,
Heemstede   
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VVD duurzaam 
en groen?

D66 Heemstede aan de slag in 
Sorghbosch voor NLdoet
Heemstede - Op zaterdag 10 
maart gaan leden van D66 aan de 
slag in het kader van NLdoet. Dat 
gebeurt onder leiding van vrij-
willigers van de stichting MEER-
groen, die al het groenbeheer 
verzorgt van Park Meermond en 
het Groenendaalsebos. Het Sor-

ghbosch is de derde locatie die 
MEERgroen in Heemstede be-
heert. 

NLdoet zet vrijwilligers 
in de spotlights
NLdoet wordt georganiseerd 
door het Oranjefonds en is de 

VVD: “Van samenspraak naar samen doen”
Heemstede - “Komende vier jaar 
gaan we ons actief inzetten voor 
vernieuwing binnen het gemeen-
telijk bestuur. We vinden dat in-
woners van Heemstede veel meer 
kunnen meedenken en mee-
doen. Project Havenlab is een 
mooi voorbeeld. Voor de inrich-
ting van de Haven hebben en-
thousiaste inwoners een plan ge-
maakt en dit gepresenteerd aan 
de raad. De rol van de gemeen-
teraad verandert hierdoor: inwo-
ners komen met voorstellen en 
de raad bespreekt deze”, aldus 
Eveline Stam, fractievoorzitter 
VVD Heemstede. 

In de nieuwe fractie van VVD 
Heemstede staat bestuurlijke ver-
nieuwing en samenwerking hoog 
op de agenda. Inwoners, maat-
schappelijke organisaties en lo-
kale ondernemers gaan steeds 
meer meedenken en meepra-
ten over beleid en ideeën voor 
Heemstede. “Wanneer je als in-
woner van Heemstede geraakt 
wordt door een plan van de ge-
meente, moet je zelf een bijdra-
ge aan het besluitvormingspro-
ces kunnen leveren. Ik zie het als 

een uitdaging om participatie de 
norm in Heemstede te maken, 
daar wil ik me als raadslid voor 
inzetten”, zegt Aik Kramer, kandi-
daat-raadslid VVD Heemstede. “Ik 
zou beginnen met de manier van 
communiceren. Plannen moe-
ten veel duidelijker worden ver-
woord. Wat willen we bereiken 
in Heemstede en hoe gaan we 
dit doen? Ik laat me hierbij heel 
graag adviseren door de kennis 
en wensen van anderen, ik weet 

immers lang niet alles”, lacht Ro-
zemarijn Baan, ook kandidaat-
raadslid VVD Heemstede. “De af-
gelopen jaren zijn we van in-
spraak naar samenspraak gegaan 
en nu willen we doorpakken.
Van samenspraak naar samen 
doen. Samen met inwoners, on-
dernemers en maatschappelijke 
organisaties kunnen we plannen 
ontwikkelen, uitwerken en invoe-
ren wat in Heemstede het beste 
past!”

HBB heeft er zin in!
Heemstede - De lo-
kale partij van Heem-
stede, Heemsteeds 
Burger Belang (HBB), 
bestaat dit jaar 25 
jaar. Bij de gemeen-
teraadsverkiezingen 
4 jaar geleden kreeg 
HBB de meeste stem-
men en werd daarmee 
de grootste partij in 
Heemstede. HBB is inmiddels uitgegroeid tot een stabiele factor 
in de gemeenteraad. 

“Ook de afgelopen jaren hebben we steeds veel contacten ge-
had met de inwoners. Deze periode van campagnevoeren is, be-
halve een leuke bezigheid, ook nog eens een goede graadmeter 
om van onze inwoners te horen wat zij vinden van wat we de af-
gelopen 4 jaar hebben gedaan.” Aldus de nummer 4 op de lijst 
Klaas Kremer. De huidige fractievoorzitter en lijsttrekker Anne-
lies van der Have vult aan: “Het is goed om te horen dat de mees-
te mensen erg positief zijn over HBB, daar doen we het tenslotte 
voor. En natuurlijk levert het ook verbeterpuntjes op; zo kunnen 
we, waar nodig, ons beleid bijsturen.”

Kremer wordt een nieuw gezicht in de raad, hoewel hij wel al 
vaak op de publieke tribune te vinden was de afgelopen jaren. 
Van een afstandje zag hij hoe inwoners vaak wel mee willen doen 
en met hele goeie suggesties komen, maar dat de politieke par-
tijen daar vaak niets mee doen, omdat ze nou eenmaal iets an-
ders in hun hoofd hebben. Bij HBB vond hij gehoor. Van der Have: 
“Lokale politiek is maatwerk. Wat werkt in de Heemsteedse situa-
tie? Daar kom je achter als je goed om je heen kijkt: wat gebeurt 
er nou echt, wat willen de inwoners, hoe denken zij er over?” De 
komende jaren zet de partij in op meer inspraak en participatie. 
Samen met inwoners besluiten voorbereiden. Kremer: “De poli-
tiek is nu echt aan zet; geef inwoners de ruimte en sta daadwer-
kelijk open voor hun input, doe er wat mee.” 

De verkiezingen staan voor de deur. Deze twee enthousiaste 
HBB’ers hopen dat veel inwoners op 21 maart weer dé lokale par-
tij, HBB, het vertrouwen geven om met hun stem aan de slag te 
gaan. Ze hebben er zin in!

(editorial)

grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilli-
gerswerk in de spotlights en no-
digt iedereen uit om een dag-
je de handen uit de mouwen te 
steken. Vrijwilligers zijn het klop-
pend hart van vele sociale initia-
tieven.Het Oranje Fonds laat met 
NLdoet zien hoe belangrijk ac-
tieve burgers voor de samenle-
ving zijn. Vorig jaar waren ruim 
350.000 vrijwilligers actief tijdens 
NLdoet.

Sorghbosch 
In het Sorghbosch aan de Heren-
weg in Heemstede liggen op het 
terrein van een oud landgoed 
drie wooninstellingen voor ou-
deren.
Het terrein is circa 6 ha groot en 
bestaat oorspronkelijk uit monu-
mentale eiken, beuk en linden 
met een dichte onderbegroeiing 
van stinsenplanten. Ook een ijs-
kelder, vijver en hoge duinen ma-
ken het een interessant gebied.

Stichting MEERgroen
MEERgroen voert met een groot 
aantal vrijwilligers natuurontwik-
keling- en beheerprojecten uit 
in Heemstede, Haarlemmermeer, 
Hillegom en Amstelveen.

Sinds dit jaar voert MEERgroen 
ook het beheer uit van Sorgh-
bosch. Zaterdag wordt een van 
de eerst werkdagen op Sorgh-
bosch. MEERgroen wil een eigen 
werkgroep voor het Sorghbosch 
vormen die op een nog zelf te kie-
zen dag wekelijks of maandelijks 
aan het werk blijft. 

Lees meer over stichting MEER-
groen op:
www.stichtingmeergroen.nl.

Nergens in de programma’s 
van de politieke partijen 
van de gemeente Heem-
stede kan ik iets vinden 
over de Volkstuinen aan de 
Manpadslaan.

Ik wil namelijk stemmen 
op die partij die expliciet is 
voor het behoud van deze 
tuinen.
Mocht er geen partij zijn 
die zijn vingers wil bran-
den zal ik geen gebruik ma-
ken van mijn democratisch 
stemrecht.

Ilonca Bomhof,
Heemstede
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Welke partij is 
vóór behoud 
volkstuinen?
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Huwelijken in het buitenland om schoonmoe-
der te ontwijken
Dirk Zeelenberg: “Als trouwambtenaar maak je 
natuurlijk van alles mee. Dit was ook de basis voor 
mijn boek ‘Ode aan de liefde’. Ik heb er gewoon 
zin en ik ben nu onderweg naar een bruiloft in Bra-
bant. Dat is weer een heel ander stel dan het paar 
dat ik morgen ga trouwen. Iedereen heeft zo zijn 
eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen 
zaken in de familie, dat soort dingen. Dat is razend 
interessant om weliswaar kort, maar toch deelge-
noot van uit te mogen maken. Ik ben eigenlijk een 
soort huisarts: deze stellen moeten je namelijk alles 
vertellen. En dat is smullen: ik maak daar dan ook 
dankbaar gebruik van.  Deze mooie verhalen uit 
de praktijk wil ik niet alleen voor mezelf houden, 
want ze zijn te leuk om te delen. Er komt nu al een 
reeks. Je hebt werkelijk waar te maken met men-
sen die op slag verliefd raken. Dat is dan ook heer-
lijk om te lezen wat er met die mensen gebeurt. Ik 
heb ook mensen die hun huwelijk in het buiten-
land organiseren, puur alleen om hun schoonmoe-
der te ontwijken. Er gebeuren in families de meest 
fantastische en liefdevolle dingen, maar er gebeu-
ren ook de meest gruwelijke dingen die je je niet 
kunt voorstellen. Dit alles is een beetje ontstaan 
omdat ik in ‘Divorce’ zo’n beetje de meest opmer-
kelijke en hilarische situaties heb gespeeld. Maar 
de werkelijkheid blijkt er echter nog een schep er 
boven op te doen. Ik heb nog niet meegemaakt dat 
er een nee-woord werd gegeven tijdens de hu-

welijksceremonie. Wel dat een trouwerij een 
dag van te voren werd afgezegd: de brui-

degom zag ervan af. Dan krijg je een 
telefoontje in de trant van ‘dat er in 

goed overleg is besloten dat het 
huwelijk geen doorgang kan 
vinden’. Dat is eigenlijk na-
tuurlijk best verdrietig, laten 
we wel wezen. Liefde vind 
ik gewoon een mooi verhaal 
met de mensen die gaan trou-
wen, wat je er ook van mag 
vinden, of wat de offi  ciële cij-

fers er ook van mogen zeggen. 
Ik vind het gewoon leuk om aan 
de troon van bruidsparen mee te 
werken. Dat kan een jong stel van 

een jaar of 18 zijn dat echt denkt 
dat het de rest van hun leven bij 

elkaar blijft. Iets wat overigens nog 
gelukkig heel vaak gebeurt. Tja, 

je weet het niet. In ieder ge-
val laat ik de bruilofts-

dag zo goed moge-
lijk verlopen, zo-
als het desbetref-
fende bruidspaar 
dit wenst. En dat 
vind ik ongeloof-

lijk leuk om te doen.
Om een goed feest te geven, hoef je niet te trou-
wen
Mijn boek ‘Ode aan de liefde’ is een boek voor de 
mensen die de huwelijksstap gaan nemen of juist 
voor de mensen die de stap niet willen nemen. 
Je moet dit boek zeker lezen als je gaat trouwen, 
maar je moet het ook zeker lezen als je niets hebt 
met trouwen. Het zijn liefdesverhalen in het alge-
meen, in de breedste zin van het woord. Er staat 
bijvoorbeeld een verhaal in over iemand die op de 
datingapp Tinder stond en aan het chatten was in 
de trein met een date en op slag verliefd raakte. 
Helaas raakte de app buiten bereik en raakten zij 
het contact kwijt. Via een intensieve zoektocht op 
internet hebben ze elkaar weer gevonden en uit-
eindelijk heb ik ze mogen trouwen. Heel veel men-
sen die het boek lezen reageren positief. Ze zijn blij 
dat ze het boek hebben gelezen omdat het hen van 
te voren behoed voor de fouten die ze kunnen ma-
ken. Daarnaast zijn de verhalen in het boek voor 
heel veel mensen een blik van herkenning. Daar-
om is dit boek echt geschikt voor iedereen. Sommi-
gen zien het huwelijk ook als mooie reden om eens 
een keer een goed feest te geven. Maar daar hoef 
je niet voor te trouwen. Mijn vrouw en ik hebben 
vorig jaar een  groot feest gegeven, zonder reden, 
maar gewoon om het leven te vieren. Je kunt dus 
eigenlijk altijd wel een feest geven. 

Staan in je kracht
Ik vind het werk van trouwambtenaar waanzin-
nig, het opent geheel mijn hart weer op mijn leef-
tijd. Dit werk is als een soort nieuwe liefde op mijn 
pad gekomen. Het geeft mij een grote dosis posi-
tieve energie. Dat betekent echter niet dat ik hele-
maal niet meer acteer, want als er een mooie rol 
voorbij komt dan spring ik daar zeker op in. Naast 
mijn werk als trouwambtenaar spendeer ik op dit 
moment veel tijd aan mijn gezin en dat vind ik ei-
genlijk prima. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik 
weer eens ga acteren, dat gaat absoluut gebeuren. 
Acteren blijf ik gewoon een onwijs mooi beroep 
vinden. Wat ik belangrijk vind is dat je elke dag 
met plezier naar je werk gaat en met leuke men-
sen werkt. Op die manier sta je in je kracht. Zo-
als bijvoorbeeld mijn rol van David in ‘Divorce’. 
Dat vind ik belangrijk en deze rol was ook echt 
een kolfje naar mijn hand. Ik ben redelijk selectief 
wat dat betreft en kijk ook hoe de productie is, de 
mensen waarmee ik werk en hoe het script is op-
gebouwd. Dat moet naar mijn gevoel kloppen. Als 
dat naar mijn gevoel niet past, dan doe ik dat ge-
woon ook niet. Ik geloof er heilig in dat je alleen 
dingen in het leven moet doen die jezelf belangrijk 
en leuk vindt, waar jezelf achter staat en met leu-
ke mensen. Omdat het leven eigenlijk gewoon te 
kort is. De kans is dan het grootst dat je het dicht-
ste bij geluk komt.”
Bart Jonker

Dirk Zeelenberg is 
bekend als acteur en 
speelde de rol van David 
in de serie ‘Divorce’. 
Daarnaast was hij 
onder meer te zien in de 
serie ‘All Stars’ en Paul 
Verhoevens ‘Zwartboek’.  
Tevens is hij reeds 
drieënhalf jaar actief 
als trouwambtenaar. 
Op basis van deze 
ervaringen schreef hij het 
boek ‘Ode aan de liefde’. 
Een boek voor iedereen 
die in het huwelijksbootje 
wil stappen, maar ook 
voor degenen die juist 
niet willen trouwen. Dirk 
vertelt hierover. 

Dirk Zeelenberg brengt ‘Ode aan de Liefde’:

“Het werk van trouwambte-
naar opent geheel mijn hart”

50 jaar 
Paradiso 

Micro spraak-
versterker?

Al enige maanden staat hij al volop in de 
picture. Dankzij zijn stripbewerking van 
de roman ‘Familieziek’ van Adriaan van 
Dis kent een groot deel van Nederland de 
kwaliteit van striptekenaar en illustrator 
Peter van Dongen. Het winnen van de be-
langrijkste stripprijs van Nederland sluit 
hier dan ook bijna organisch op aan.

De carrière van Van Dongen (1966) omvat 
meer dan dertig jaar. Hij heeft zich dan ook 
diverse malen bewezen met monumentale 
beeldromans en is daar ook al eerder door 
Het Stripschap voor beloond. Hoewel hij de 
bekende Klare Lijn stijl van Hergé hanteert, 
zitten zijn wortels in de Nederlands-Indi-
sche klei. Iets dat de onafhankelijke com-
missie benadrukt in het bijgeleverde rap-
port. Het succes van de stripbewerking van 
Van Dis’ Familieziek krijgt in 2018 een ver-
volg. En niet met zomaar een strip of nieu-
we bewerking van een roman. Van Dongen 

werkt momenteel als eerste Nederlandse 
striptekenaar aan een tweeluik van de be-
kende klassieke strip ‘Blake en Mortimer’ 
van Edgar G. Jacobs.

Op voordracht van een onafhankelijke com-
missie in opdracht van Het Stripschap is Pe-
ter van Dongen verkozen tot vijfenveertig-
ste winnaar van de Stripschapprijs. De prijs 
zal aan hem worden uitgereikt tijdens De 
Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht op za-
terdag 31 maart, die in samenwerking met 
Dutch Comic Con wordt georganiseerd. Ui-
teraard is Van Dongen daar ook aanwezig 
om de nieuwe (derde) druk van Familie-
ziek te signeren, evenals zijn eerdere werk. 
Het jubilerende Stripschap viert tijdens De 
Stripdagen dubbel feest. De vereniging be-
staat al weer vijf decennia en laat de Ne-
derlandse stripwereld in het Utrechtse weer 
volop swingen met het grootste stripevene-
ment van Nederland.

Stripschapprijs is voor Peter van Dongen

Recordaantal 
motorrijders 
in Nederland

mac07
Klik hier

https://issuu.com/50pluswijzer/docs/50plus-wijzer_maart_2018
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NJO speelt spectaculaire stukken in ‘De 48 uur van Dvořák en Janáček’

Mirna Ackers: “Ik ken de Philharmonie van 
binnen en van buiten”
Regio - Op zondagmiddag 11 
maart, om 14.30 uur,  brengt het 
Nationaal Jeugd Orkest (NJO) in 
de Haarlemse Philharmonie een 
speciaal samengesteld program-
ma met Tsjechische composities 
in het kader van de 48 uur van 
Dvořák en Janáček. En dat is best 
uniek, want het NJO, een orkest 
dat bemand wordt door de beste 
jonge musici van Nederland in de 
leeftijd van 18 - 26 jaar, komt niet 
vaak in Haarlem. De muzikale lei-
ding is in handen van de beroem-
de dirigent Georg Fritzsch. Een 
van de orkestleden komt uit Hille-
gom. Het is de 22-jarige Mirna Ac-
kers, die de dwarsfluit en de pic-
colo voor haar rekening neemt. 
Mirna: “Voor ik bij het NJO kwam 
speelde ik in het Kennemer Jeugd 
Orkest. Toen speelden we vaak in 
de Philharmonie die ik van bin-
nen en van buiten ken. Daarna 
heb ik nog een tussenstop ge-
maakt bij het Jeugd Orkest Ne-
derland. Ik kwam erachter dat ik 
het eigenlijk heel leuk vond om 
in een orkest te spelen. Het is 
een combinatie van alles en het 
is daardoor heel veelzijdig. Dat 
spreekt mij erg aan. Ik ben met 
het NJO in aanraking gekomen 

toen ik op het conservatorium 
in Amsterdam studeerde. Ik heb 
toen auditie gedaan en was zo 
blij dat ik was aangenomen. Ze-
ker omdat er heel weinig plekken 
zijn voor blazers, in tegenstelling 
tot strijkers. 

Ik speel in het eerste stuk van 
Janáček, de Suite ‘Het sluwe Vos-
je’. We hebben een wintertour-
nee gedaan waarbij we ook stuk-

ken van Dvořák en Janáček speel-
den en die tevens een pianocon-
cert van Prokofiev bevatte. Dit 
concert in Haarlem is eigenlijk 
een extra concert, ook omdat dit 
het jaar van Dvořák en Janáček is. 
Omdat het pianoconcert van Pro-
kofiev niet helemaal in dit the-
ma van Haarlem paste, hebben 
de blazers die niet tijdens de win-
tertournee speelden en een an-
der project deden de ‘Serenade 

voor blazers’ van Dvořák gerepe-
teerd. Zodoende is deze 48 uur 
een combinatie van deze twee 
projecten geworden om in Haar-
lem te kunnen spelen. Aanvan-
kelijk moest ik zelf wel even aan 
de stukken van Janáček wen-
nen, omdat de klanken heel an-
ders zijn dan gewoonlijk. Deze 
stukken waren nieuw voor mij. 
Maar gedurende ik dit stuk aan 
het repeteren was, ging ik er he-
lemaal in op en werd dit zo leuk 
om te spelen. Je gaat gaandeweg 
de betekenis van zijn muziek echt 
begrijpen, het was een echte mu-
zikale ontdekkingstocht. De stuk-
ken van Dvořák kende ik wel al. 
Het is een pittig programma om 
de stukken van beide componis-
ten uit te voeren, omdat het al-
lemaal stukken zijn die heel veel 
aandacht nodig hebben. In de re-
petitie moet je dan de aandacht 
verdelen en dat is best een uitda-
ging geweest, maar daar zijn we 
goed in geslaagd met zijn allen.” 

Kaarten (vanaf 18,50 euro) en in-
formatie op:
www.theater-haarlem.nl.

Bart Jonker

Mirna Ackers (Foto: Roelof Rump)

Cello Octet Amsterdam speelt
Canto Ostinato in Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdag 24 
maart speelt het Cello Octet Am-
sterdam het werk Canto Ostina-
to in de Oude Kerk in Heemstede. 
Deze compositie van Simeon ten 
Holt wordt beschouwd als een 
van de meest bekende klassieke 
werken in de (moderne) Neder-
landse muziekgeschiedenis. 
De cellisten van Cello Octet Am-
sterdam zijn al jarenlang fan van 
het werk. Het idee voor een eigen 
arrangement ontstond in 2011. 
Aanvang van dit concert is 20.15 
uur en de entree € 25,-. 

Kaarten via: www.podiaheem-
stede.nl of de theaterlijn 023-
5483838 dan wel op de avond 
van het concert aan de zaal. Foto: Merlijn Doomernik

Bijenvrienden doet mee 
met NLDoet
Heemstede – Ook de stichting 
Bijenvrienden uit Heemstede 
doet komend weekeinde mee 
met NLDoet. Op zaterdag 10 
maart gaat de Stichting bijenkas-
ten schilderen, die later dit jaar 
weer zullen worden gebruikt bij 
het bijenproject voor scholen in 
Heemstede.
Daarnaast geeft de Stichting, be-

staande uit Mak van Lit, Jan Kroe-
zen en Pim Lemmers, uitleg over 
bijenhotels, de landelijke Zaaidag 
en over hoe je je tuin dit jaar bij-
vriendelijk kunt maken.
U bent van harte welkom om za-
terdag mee te schilderen. Plaats 
is het bijenhuis op Kinderboerde-
rij ’t Molentje in Heemstede. Tijd: 
14.30 tot 16.30 uur.

Groei & Bloei presentatie 
agapanthus en allium’
Regio - Dinsdag 13 maart 2018  
20.00 uur door Piet Zonneveld 

Piet, alias Piet Panthus vertelt op 
dinsdag 13 maart over de teelt 
van agapanthus en allium. Beide 
zijn echte blikvangers in de tuin 
en momenteel zeer trendy. De 
bijeenkomst start om 20.00 uur 
en vindt plaats op locatie De Blin-
kert, zaal de Duinpan, Rockaerts-
hof 66 Haarlem. Entree is gratis.

Er is in de loop van de jaren veel 
veranderd, met name de natuur-
lijke wijze van telen en de ver-
zorging in de winter. Er zijn veel 
soorten bijgekomen. Piet onder-

scheidt 2 types agapanthus: de 
bladhoudende en de bladverlie-
zende. 
Hij heeft zich voornamelijk ge-
specialiseerd in de bladverliezen-
de soorten omdat deze ’s win-
ters de eerste graden vorst mak-
kelijk kunnen opvangen. De bol-
len en stekken zijn groot van for-
maat en van een bijzondere goe-
de kwaliteit. Hij neemt (Allium) 
bollen mee die ‘op pot’ staan voor 
de verkoop.

Voorafgaande deze presentatie 
is er van 19.30 tot 19.50 uur een 
ledenvergadering van Groei & 
Bloei. 

Internationaal Trio Bell’Arte brengt warme kamermuziek in de Oude Kerk
Violist Noé Inui: “Je hebt geen zwaar gevoel bij 
Frans romantisch werk”
Heemstede – Mooie en warme 
klanken van kamermuziek in de 
Oude Kerk op zaterdag 10 maart. 
Uitgevoerd door het vermaard in-
ternationale Trio Bell’Arte. Het trio 
wordt gevormd door de Japans/
Griekse topviolist Noé Inui, de 
Griekse pianist Vassilis Varvare-
sos en de Duitse cellist Benedict 
Kloeckner. Met hun gezamenlijke 
en gedeelde passie voor kamer-
muziek zijn deze drie begaafde 
heren goed op elkaar ingespeeld 
en staan ze wereldwijd hun man-
netje. In de Oude Kerk met haar 
onvolprezen akoestiek gaat deze 
expressieve muziek prachtig tot 
zijn recht komen. Een telefonisch 
interview in het Engels met Noé 
Inui, die op dat moment op het 
Griekse eiland Lesbos verbleef.
Noé: “Ik ontmoette Vassilis in 
2012 door een management in 
New York, gedurende de repeti-
ties in Brussel. Later dat jaar leer-
de ik ook Benedict beter kennen. 
Ik kende hem wel al van het con-
servatorium, maar nog niet zo 
goed omdat hij een jongere stu-
dent was en in een ander jaar zat 
van de opleiding dan ik. Ik stelde 
hem ook voor om als trio te gaan 
musiceren en daar stemde hij 
mee in. Het voelde allemaal heel 
goed. Zo werd het Trio Bell’Arte 
geboren, mede met hulp van Cis-
ka Gomperts van Com-Pris Artist 
Management. 
In de Oude Kerk brengen we 

een divers programma. We spe-
len onder meer van Charles Ca-
mille Saint-Saëns trio 1 in F Ma-
jeur. Dat is echt een prachtig en 
verfijnd stuk. Naar mijn mening 
is de Franse romantische muziek 
wat ondergewaardeerd en dat is 
jammer. In het algemeen hebben 

de Fransen hun muziek altijd op 
een andere manier willen bren-
gen dan de Duitse componisten. 
Ze zijn op hun eigen manier on-
derscheidend zijn geweest en dat 
mocht niet overeenkomen met 
de muziek van hun Duitse colle-
ga’s. Ze wilden vernieuwen en dat 

hoor je dan bijvoorbeeld ook dui-
delijk in het werk van Ravel en 
Debussy, impressionistische com-
ponisten die Frankrijk graag pro-
moot.  Romantische componis-
ten als Camille Saint-Saëns en 
César Franck daarentegen wer-
den in Frankrijk gezien als te tra-
ditioneel, te Duits en werden dus 
minder gewaardeerd in eigen 
land. Het verschil met Frans ro-
mantisch werk is dat het lichter is 
dan het Duitse romantisch werk: 
je hebt er geen zwaar gevoel bij. 
Het geeft de typische romanti-
sche tijdgeest mee van de 19de 
eeuw. Verder spelen we onder 
andere het pianotrio 2 van Schu-
bert. 
We hebben al veel in Nederland 
gespeeld, zoals in Tilburg en in 
het Concertgebouw van Amster-
dam. We gaan in april ook weer 
in Nijmegen spelen. We kijken er-
naar uit om in de Oude Kerk van 
Heemstede op te treden, die is 
echt nieuw voor ons. Het is ook 
fijn dichtbij het publiek te spelen, 
waardoor een prettige interactie 
ontstaat. We zijn daarom echt be-
nieuwd.”

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à 
€ 10,50 via:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023 – 548 38 38.

Bart Jonker

Trio Bell’Arte: v.l.n.r. Noé Inui, Vassilis Varvaresos en Benedict Kloeckner.

Samenwerkende natuur- en milieuorganisaties:
“Commissie voor MER Duinpolderweg 
levert incompleet toetsingsadvies”
Regio - De Commissie voor het 
Milieu Effect Rapport (MER) publi-
ceerde op 26 februari haar toet-
singsadvies over het MER van de 
Duinpolderweg.

“Dit advies ziet echter belangrij-
ke tekortkomingen van dit MER 
over het hoofd”, zo oordelen na-
tuur- en milieuorganisaties, “daar-
door is de conclusie dat het MER 
voldoende informatie geeft dis-
cutabel. De aanbevelingen die 
de commissie geeft voor het ver-
volgproces zijn op zich goed, 
maar er ontbreken zaken aan 
dit MER die nu al van groot be-
lang zijn. Zo maakt de commis-

sie geen melding van het feit dat 
in dit MER een aantal van haar ei-
gen aanbevelingen uit 2013 niet 
zijn opgevolgd die nota bene 
door de Staten van Zuid-Holland 
in een amendement als explicie-
te eis aan het MER zijn opgelegd.”

Gedeputeerde Staten (GS) heb-
ben de commissie geen opdracht 
gegeven om ook de vele zienswij-
zen die zijn ingebracht te toetsen. 
“Daardoor is belangrijke input 
voor de commissie onopgemerkt 
gebleven”, zo zeggen de samen-
werkende natuur- en milieuor-
ganisaties (N&M) en zij betreuren 
dat zen zeerste. 

Door deze keuze neemt GS be-
wust genoegen met een advies 
van mindere kwaliteit.

Voor een project met de historie 
en impact als dat van een Duin-
polderweg is dat duidelijk een 
gemiste kans concluderen de or-
ganisaties.

De samenwerkende natuur- en 
milieuorganisaties zijn Milieu- 
defensie afdeling Haarlem, 
Vereniging Behoud de Polders, 
Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland, Stichting Duinbehoud 
en Stichting Milieu- en Natuur- 
bescherming Kennemerland.

Nederlandse tournee, ook in Haarlem
Talent met Temperament
Regio - Violiste Anna Lipkind-Ma-
zor (eerder te horen met het Lip-
kind Ensemble) is terug in Haar-
lem, nu met de begaafde pianis-
te Petya Hristova.

Deze twee zeer getalenteerde 
musici laten op een bevlogen 
manier hun passie voor de mu-
ziek horen in een aantrekkelijk en 
afwisselend concert op vrijdag 16 
maart.
Zij spelen werken van Lutoslaw-
ski, Schumann, Franck, Messiaen 
en Szymanowski.

Beide musici hebben inmiddels 

een indrukwekkende staat van 
dienst en het is bijzonder dat zij 
tijdens hun Nederlandse tournee 
in Haarlem optreden. Een unie-
ke kans om deze gepassioneerde 
musici te beluisteren!

Plaats: Lutherse Kerk, Witte He-
renstraat 22, Haarlem.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (zaal 
open vanaf 19.30 uur).
Toegang: online € 10,- + €0,84 
verwerkingskosten Eventbrite, of 
aan de zaal €15,- contant.

Meer informatie en kaarten:
http://www.lipkind.org/haarlem
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Kinderexcursie
Met de padden op pad 
in Koningshof
Regio - Op zondag 11 maart or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland in Overveen een pad-
denexcursie, waarbij kinderen 
van 4 tot 10 jaar kunnen helpen 
bij de paddentrek. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot dertig 
dus wees er snel bij. In deze tijd 
van het jaar gaan de padden op 
trek. In de overgang van de na-
tuurgebieden Koningshof en Els-
wout is deze trek goed te zien 
en te beleven. Op weg naar hun 
broedplaats komen zij allerlei ob-
stakels tegen en moeten ze de 
weg oversteken. Om dit zo veilig 
mogelijk te laten verlopen heb-
ben ze hulp nodig.

In maart en april ontwaken pad-
den uit hun winterslaap en gaan 
direct op pad naar hun broed-
plaats. Ze zijn daarbij heel kies-
keurig. Ogenschijnlijk geschik-
te plassen op hun tocht slaan ze 
over totdat zij hun favoriete plek 
hebben gevonden. We denken 
dat ze elk jaar terugkeren naar 
hun geboorteplaats. Wanneer 
een mannetje onderweg een 
vrouwtje tegenkomt dan grijpt 
hij haar vast en laat zich op haar 
rug naar het water dragen. Tij-

dens de soms dagen durende 
tocht loopt de pad veel risico’s. Zij 
zijn een gemakkelijke prooi voor 
natuurlijke vijanden en het over-
steken van een weg is niet zon-
der gevaar.
 
Natuurliefhebbers helpen hier-
bij door hekjes langs de weg te 
plaatsen. De pad loopt hier langs 
en valt in een kist of emmer. De 
zo verzamelde dieren worden 
aan de overkant van de weg weer 
vrijgelaten.

De activiteit is alleen bedoeld 
voor kinderen. Ouders die hun 
kinderen komen brengen krijgen 
een eigen excursie over vogels in 
het voorjaar aangeboden. Vertrek 
om 8.00 uur parkeerplaats Ko-
ningshof, Duinlustweg 26, Over-
veen. Reserveren/aanmelden via 
www.np-zuidkennemerland.nl.

Inschrijving geopend 
voor Grachtenloop
Regio  - De inschrijving voor de 
ZorgSpecialist Grachtenloop is 
geopend. Vrijdag 22 juni klinkt 
voor de 24e keer het startschot 
van deze Haarlemse klassieker. 
Een gezellige en sportieve loop-
avond voor jong en oud. Ook dit 
jaar verwacht de organisatie weer 
ruim 4000 lopers.

Deze midzomeravondloop langs 
de Haarlemse grachten combi-
neert het hardlopen met de ge-
zelligheid van de Haarlemse bin-
nenstad. De deelnemers maken 
een ronde door het centrum van 
Haarlem en passeren daarbij de 

diverse culturele en toeristische 
trekpleisters. Langs dit fraaie par-
cours worden de lopers aange-
moedigd door de vele enthousi-
aste toeschouwers.

De ZorgSpecialist Grachtenloop 
kent drie afstanden; KidsRun (1 
km), 5 km en 10 km. Tevens is de 
bedrijvenloop een populair on-
derdeel. In 2017 was de bedrij-
venloop helemaal uitverkocht. 
Veel bedrijven zien de Grachten-
loop als een sportieve uitdaging 
die het teamgevoel versterkt bin-
nen het bedrijf. Meer info en in-
schrijven op grachtenloop.nl.

Foto: Renata Jansen fotografie

Lezing NVVH
Het leven van een 
binnenvaartschipper
Heemstede - Op donderdag 15 
maart komen de vrouwen van 
NVVH weer bij elkaar.
Ook ditmaal in het EHBO-ge-
bouw Heemstede, aan de Heren-
weg 88a. De middag begint om 
14.00 uur. Het thema deze keer 
is ‘binnenvaart’. Leden wonen de 
bijeenkomst gratis bij, niet-leden 
betalen €2,50.

U wandelt of fietst wel eens langs 
het water bij een rivier of kanaal 
en ziet een binnenvaartschip 
voorbij varen. Denkt u dan mis-
schien, hoe ziet het leven er uit 
op  zo’n schip? Wat vervoeren zij 
en hoe leven zij? Hoe ging het 

vroeger en hoe gaat het nu in de-
ze tijd? Hoe gaat het als de kinde-
ren naar school moeten?

Mevrouw den Houter, een echte 
‘binnenvaart vrouw’ is bereid om 
deze middag het een en ander 
te vertellen over deze wereld. Zij 
onderbreekt haar werk om bij de 
vrouwen een lezing te geven over 
het leven als bemanning van een 
binnenvaartschip.

Wilt u meer informatie over de-
ze actieve en gezellige 55+ vrou-
wenvereniging, dan kunt u bellen 
– 023-5477486 of kijk op de web-
site www.nvvh.nl.

Vrouwen tijdens een eerder excursie.

Uitslagen Bel Air in GSV-gebouw
Heemstede – Zaterdag 3 maart werd in het GSV-gebouw aan de 
Frans Schubertlaan 37 te Heemstede gebridged door 140 lief-
hebbers uit de gehele regio Kennemerland. De uitslagen zijn als 
volgt.

A lijn.
1.       Dessa Ramic en Wim Wonink met 58,33%
2.       George Cerneüs en Herman v.d. Peet met 57,92
3.       Theresia v.d. Horst en Miep v.d. Raad met 56,25%.
 
In de strijd om het kampioenschap met nog één zitting te gaan 
is ontzettend spannend. George en Herman staan 0,3% gemid-
deld voor op Joke Meijer en Tine Molenaar en Elly v. Schaik en 
Tiny Schuijt staan daar weer 0.1% achter. Zaterdag 7 april gaat 
het er om spannen.
 
B lijn.
1.       Ada Lohuis en Marjan Jansen met 60,83%
2.       Loes Brouwer en Riet Thorborg met 53,33%
3.       Marga Kuyper en Emmy v.d. Wiel ook 53,33%
 
C lijn.
1.       Elly Jansen en Lenie Ghijsen met 67,36%
2.       Doetie v.d. Meulen en Coby Commissaris met 64,31%
3.       Mia v. Eig en Ton v. kampen met 54,86%.
 
D lijn. 
1.       Anneliek Waaijer en Nel Verdegaal met 55,83%
2.       Ria groen en Ineke Serné met 53,75%
3.       Mieke v. Beets en Marja Heddema met 53,33%
 
E lijn.
1.       Marianne v .d. Stoop en Vera Otte met 60,42%
2.       Els Berndsen en Bert v. Delden met 58,33%
3.       Marijke de Baat en Marjan Sanders met 57,50%
 
De eerste zes van deze groepen samen gaan volgend seizoen in 
de A lijn spelen. Loes Brouwer en Riet Thorborg, Margriet Bus-
scher en Wim Koning, Ada Lohuis en Marjan Jansen, Elly Jan-
sen en Lenie Ghijssen zijn zo goed als zeker. Tussen Doetie v.d. 
Meulen en Marjolein Hittenhausen, Marianne Ligthart en Hennie 
Schouws en Carla Hill en Tonny Lammers zal nog flink strijd wor-
den gevoerd.

Expositie Let me & Let me be! 
Regio – Te zien in Galerie SPW59 
te Haarlem zijn emancipatoi-
re portretten vanaf de 16e eeuw 
tot en met de androgyne mens 
van nu, door beeldend kunste-
naars Mirjam Link en Marijke 
Schalkwijk.    
Het publiek kan kennismaken 
met beeldend kunstenaars Mir-
jam Link en Marijke Schalkwijk 
in Galerie SPW 59 met hun duo-
tentoonstelling Let me & Let me 
be! Zowel Marijke Schalkwijk als 
Mirjam Link werken met niet af-
latende inspanning aan de ver-
beelding van de emancipatie 
vanaf de 16e eeuw tot en met de 
androgyne mens van nu om ge-
woon te kunnen ‘zijn’, in een ge-
lijkwaardige positie ten opzichte 
van dé ander. Niet altijd gemak-

kelijk, wel bevrijdend. De exposi-
tie had op geen betere plek kun-
nen  zijn, immers Galerie SPW 59 
is gelegen op de oude woonplek 
van Haarlems beroemdste vrouw 
Kenau Simonsdochter Hasse-
laer. Om in toon te blijven wordt 
niet de opening van de expositie, 
maar de sluiting ervan gevierd op 
18 maart.
Marijke Schalkwijk schept onder 
de titel ‘Let me be’ in haar werk 
een bijzondere ruimte voor de 
jonge androgyne man of vrouw 
en hun zoeken naar de weg van 
eigenheid, soms stoer, soms 
brutaal en dan weer kwetsbaar 
maar altijd zoekend.  Mirjam Link 
schets 16e en 17e eeuwse vrou-
wenportretten in deze portretten 
is de maatschappelijke beknel-

ling zichtbaar, en soms lijkt de 
protestfase bereikt of de bevrij-
ding nabij. Beiden schetsen deze 
portretten doorgaans op wit pa-
pier, krijt en houtskool, door het 
materiaal zijn het spannende en 
eigentijdse portretten geworden.

Expositie “Let me & Let me 
be”! van Mirjam Link & Marijke 
Schalkwijk in Galerie SPW59, is op 
afspraak te bezichtigen momen-
teel in de Spaarnwouderstraat 59 
Haarlem. De feestelijke sluiting 
van de expositie is op 18 maart 
van 13.00 tot 17 uur. Voor de be-
zichtiging op afspraak kunt u bel-
len met galeriehoudster Alexa 
Hillen 06-13187587 of een email 
sturen naar:
galerie.spw59@upcmail.nl.

Verder is de galerie open tijdens 
het evenement Gluren bij de bu-
ren op 11 maart tussen 12.00 en 
17.00, waar er naast deze expo-

sitie, een drietal optredens in de 
galerie is geprogrammeerd en 
u ondertussen ook kunt gluren 
naar deze werken.

Mirjam Link en Marijke Schalkwijk.

Haarlem: geef meer 
aandacht aan de fietser
Regio  - Houten is de beste Fiets-
stad van Nederland. Dat is de 
uitkomst van de verkiezing van 
Fietsstad 2018 van de Fietsers-
bond. Maar liefst 45.000 fietsers 
vulden de enquête in, en gaven 
zo hun mening over het fietsen
in hun gemeente.

De uitslag werd bekendgemaakt 
op de bijeenkomst ‘Toekomst van 
de Fiets’, waar staatssecretaris Van
Veldhoven (IenW, fietsbeleid) de 
titel mocht uitreiken. Naast de 
uitkomst van de publieksenquête 
is voor de totstandkoming van de 
eerste Fiets top 100 ook gebruik 
gemaakt van objectieve data, zo-
als de hoeveelheid fietspaden 
naast 50-kilometerwegen. 

Haarlem
De fietsstadverkiezing laat zien 
dat Haarlem meer aandacht aan 
de fietser kan besteden. Het is 
opvallend dat Haarlem in de pu-
blieksenquête lager scoort op 
‘beleving’ dan vergelijkbare ste-
den met een historische binnen-
stad zoals Zwolle, Enschede, Nij-
megen en Amersfoort. Het fiet-
sen in Haarlem wordt stressvol 
ervaren.

Ook de rapportcijfers ‘onderhoud’ 
en ‘infrastructuur’ zijn lager. De 
Haarlemse fietser is minder tevre-
den over het comfort en het on-
derhoud van de fietsroutes.
De afstanden zijn kort in Haarlem 
(de stedelijke dichtheid is hoog), 
maar je moet wel vaak omfiet-

sen. Op rotondes hebben fiet-
sers voorrang, en op de mees-
te 50 km/u wegen liggen fiets-
paden. Dat laatste rapportcijfer 
zou wel eens kunnen gaan zak-
ken nu Haarlem van plan is om 
de snelheidslimiet op bestaan-
de 30 km/u wegen zoals de Enge-
landlaan, waarop geen vrijliggen-
de fietspaden liggen, te verhogen 
naar 50 km/u.
René Rood: “De fietsvriendelijk-
heid van Haarlem komt duide-
lijk naar voren uit de publieksen-
quête. Er zijn wel veel fietspaden, 
maar echt ontspannen fietsen is 
het nog niet in Haarlem. Er moet 
vaak en veel worden omgefietst.”.

Over fietsstad Houten zegt Sas-
kia Kluit, directeur van de Fiet-
sersbond: “Er is continu aandacht 
voor de fietser. Het is een opval-
lende gemeente.”
“De consequente keuze voor de 
fiets als volwaardig vervoermid-
del leidt tot een gemeente waar 
fietsen nog meer de norm is ge-
worden. Houten is een gemeen-
te die als voorbeeld geldt voor 
andere gemeenten als het gaat 
om de opzet van nieuwe woon-
wijken.” Veenendaal – de nummer 
2 – werd al vier keer genomineerd 
en won de titel Fietsstad in 2000. 
Een zeer sterke fietsgemeente. 
Wat is het geheim van Veenen-
daal?
“Het zit in de cultuur van de ge-
meente. Het fietsbeleid wordt 
echt gedragen door de ambtena-
ren”, aldus Saskia Kluit.

Stichting Bretels bijeen
Prachtige liedjes op 
laagdrempelige avond
Regio – Op woensdagavond 14 
maart vindt de eerstvolgende 
editie van Bretels Bijeen plaats. 
Dit is een bijeenkomst voor ou-
ders die binnen het gezin te ma-
ken krijgen met het verlies van 
hun partner. Deze avond wordt er 
geborreld in het Badhuis in Haar-
lem en de bijeenkomst wordt 
muzikaal begeleid door de Haar-
lemse singer-songwriters Moov 
Music.

Prachtige liedjes
Tijdens het organiseren van de 
bijeenkomsten van Bretels Bij-
een wordt altijd nauwkeurig na-
gedacht over de inhoud van de 
avonden. “Bij het ondersteunen 
van de gezinnen hebben we ge-
merkt dat een wisselende invul-
ling van de avond heel prettig 
wordt ervaren. Belangrijk is dat 
de avonden een laagdrempelig 
karakter hebben”, aldus Femke 
Westerhof, een van de initiatief-
neemsters. De stichting is geves-
tigd in Haarlem dus een optreden 
van een muzikaal Haarlems duo 
past perfect voor deze avond. 
Moov Music bestaat uit zangeres 
Jantien Volgers en gitarist Dorus 
Oomen. Jantien is winnares van 
Gitaarlem 2014 en heeft op grote 
podia gestaan als Bevrijdingsfes-
tival in Haarlem en Haarlem Jazz. 
Ze is dus geen onbekende in de 
regio. Dorus heeft veel ervaring in 
binnen- en buitenland. Kortom; 
een prachtig duo om deze editie 
van Bretels Bijeen te begeleiden.

Tijdens deze avond kunnen de 
ouders met elkaar in gesprek 
gaan, maar ook de speciaal opge-
leide vrijwilligers van de stichting 
zijn aanwezig. De avond begint 
om 19.00 uur bij het Badhuis op 
het Leidsche Plein 49 in Haarlem. 
Rond 21.30 uur is de afsluiting. 
Meer informatie en aanmelden 
kan via www.stichtingbretels.nl.
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Nieuwe expositie in provinciehuis
Begrensd oppervlak - droomlandschappen
Regio - De nieuwe Dreefexposi-
tie ‘Begrensd oppervlak’ is van 16 
maart tot en met 11 mei te zien in 
het provinciehuis in Haarlem.
Drie tekenaars, Jet Nijkamp, Ja-
cobien de Rooij en Mai van Oers, 
schilder Jacqueline Lamme en 
twee fotografen, Tessa Verder en 
Mirjam Vrbaski tonen hun ver-
schillende visies op het land-
schap.

De kunstenaars brengen het 
landschap in hun tekeningen, 
schilderijen en grootschalige fo-
to’s op verrassende wijze in beeld.  
Zo zoomen de tekenaars bijvoor-
beeld in op hun onderwerp, wij-
den hier series aan of een video. 
De schilder bedient zich van het 
medium installatie.

Ook beide fotografen tonen be-
paald geen standaard aanpak bij 
hun weergave van het landschap. 

In een begrensd oppervlak to-
nen deze zes uitzonderlijke kun-
stenaars hun actuele kijk op een 
eeuwenoud kunsthistorisch the-
ma: droomlandschappen.

Kerkuil  (foto: Jacqueline Lamme).

Gratis toegang
Vrijdag 16 maart januari 17.00 uur 
is de opening. Kunstliefhebbers 
zijn van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Hierna is de ex-
positie op werkdagen te bezichti-
gen van 9.00 uur tot 17.00 uur in 
het provinciehuis (Paviljoen Wel-
gelegen), Dreef 3, Haarlem. De 
toegang is gratis.
 
Dreefexposities
In de reeks ‘Dreef Exposities’ 
wordt onder meer aandacht be-
steed aan het werk van Noord-
Hollandse kunstenaars en de 
Kunstcollectie van de provincie 
Noord-Holland. Bovendien is er 
jaarlijks een expositie te zien in 
het kader van de serie ‘Provincie 
op bezoek’.

In het provinciehuis is ook door-
lopend een expositie te zien over 
de geschiedenis van het gebouw.

Leeskringdate: begin je eigen club
Regio - Houd je van lezen en wil 
je je leeservaringen graag delen 
met anderen, dan is een leesclub 
misschien iets voor jou.

De Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land organiseert een informatie-
avond over het starten van een 
leesclub. Naast praktische infor-
matie biedt de avond ook gele-
genheid om gelijkgestemden te 
ontmoeten en eventueel meteen 
een leesclub te beginnen.

Op woensdag 14 maart ben je 
van 20.00 tot 21.30 uur van har-

te welkom in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum (Gasthuisstraat 32). 
De toegang is gratis. In verband 
met een beperkt aantal plaatsen 
is reserveren vooraf noodzakelijk 
via www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Je interesse in literatuur en schrij-
vers kun je met anderen delen 
in een leeskring. In een leesclub 
kies je met elkaar boeken die je 
gaat bespreken. Maar waar moet 
je aan denken als je een lees-
kring start? Hoe kun je een bij-
eenkomst organiseren? Op wel-

ke manier kom je aan boeken en 
informatiemateriaal? Op al deze 
vragen krijg je antwoord. Je kunt 
op deze avond met andere be-
zoekers een leeskring vormen. 

Bezoekers worden ook geïnfor-
meerd over handige websites en 
de zogenaamde leeskoffer.

De Bibliotheek stelt voor alle aan-
gesloten leesclubs leeskoffers sa-
men. In elke koffer zitten zeven 
exemplaren van dezelfde titel en 
achtergrondinformatie over het 
boek en de auteur. 

Alternatieve wandelroutes
in broedseizoen weidevogels
Regio - Wandelaars opgelet: De 
weidevogels zijn begonnen met 
nestelen. In verband met het 
broedseizoen, zijn vanaf 1 maart 
tot en met 1 juli delen van de 
wandelpaden van het Noord-
Hollandpad en Wandelnetwerk 
Noord-Holland tijdelijk aange-
past. Om vogels de gelegenheid 
te geven ongestoord hun eie-
ren uit te broeden en de jongen 
groot te brengen zijn er alterna-
tieve routes gemaakt. De routes 
zijn in het veld aangegeven en 

ook te vinden op de site van het 
Noord-Hollandpad en van het 
Wandelnetwerk Noord-Holland.

Weidevogels
Weidevogels zijn beschermde vo-
gels die steeds zeldzamer wor-
den in Nederland. Weidevogels 
verblijven bij voorkeur in open 
weidegebieden, daardoor zijn 
de legsels extra kwetsbaar. Land-
schap Noord-Holland is nauw be-
trokken bij het beschermen van 
weidevogels.

Noord-Hollandpad en 
Wandelnetwerk Noord-Holland
In opdracht van de provincie 
wordt het onderhoud en beheer 
van het Wandelnetwerk Noord-
Holland en het Noord-Holland-
pad uitgevoerd door Recreatie 
Noord-Holland.

Op de websites www.wandel-
netnetwerknoordholland.nl en 
www.noordhollandpad.nl vindt u 
alle informatie over wandelen in 
de provincie.

Muziek in 96 Haarlemse huiskamers
Regio - Op zondag 11 maart vindt 
de vierde editie van ‘Gluren bij de 
Buren’ Haarlem plaats. U kunt zich 
laten verrassen door lokaal talent 
in een van de 96 huiskamers door 
heel Haarlem. Het programma is 
bekend en is te vinden via www.
glurenbijdeburen.nl.

Op de bewuste zondagmiddag 
vinden er 288 optredens plaats 
in alle wijken van Haarlem. De 
programmering biedt voor ieder 
wat wils: van onontdekte singer-
songwriters tot lokaal bekend 
theatertalent. Lokale coördinator 
Lieke Bronkhorst: “Er is veel keus 
dit jaar, waar moet je beginnen? 
Mijn tip: ga gluren in je eigen 

buurt. Er is zoveel te ontdekken 
bij jou om de hoek, en wie weet 
ontdek jij de nieuwe Chef’Special 
of Brigitte Kaandorp!”

De organisatie heeft er zoveel 
mogelijk voor gezorgd dat er lo-
kaal talent te bewonderen valt. 
Het publiek zal Haarlemse mu-
ziek beluisteren, Haarlems thea-
ter bekijken en Haarlemse dans 
beleven. Bijzonder zijn de samen-
werkingen met de lokale partij-
en Hart, Haarlem Effect en Dock. 
Lieke: “Samen met deze samen-
werkingspartners hebben we er-
voor gezorgd dat de programme-
ring van Gluren bij de Buren Haar-
lem zo divers mogelijk is.” Elke act 

treedt gedurende de dag drie 
keer 30 minuten op. Doordat de 
deelnemende huiskamers in rou-
tes zijn onderverdeeld, is het mo-
gelijk om van het ene optreden 
naar het andere te lopen of te 
fietsen. Gluren bij de Buren is een 
gratis te bezoeken huiskamerfes-
tival. Reserveren hoeft niet. In el-
ke huiskamer staat een spaarpot 
waar je een vrijwillige bijdrage 
kan leveren na elk optreden.

Lieke: “We willen ervoor blijven 
zorgen dat iedereen kan komen 
gluren, maar het is ook belang-
rijk dat we laten zien dat podi-
umkunst niet vanzelfsprekend is. 
Vandaar de spaarpot.”

Foto: Maarten J. Eykman

Politiek debat vóór en dóór mensen 
met een verstandelijke beperking
Regio - Iedereen met een verstan-
delijke beperking is op woensdag 
7 maart van harte welkom om 
naar het debat te komen over po-
litiek en de gemeenteraadsver-
kiezingen. Het debat wordt ge-
organiseerd vóór en dóór men-
sen met een verstandelijke be-
perking.

De avond is een samenwerking 
tussen de Landelijke Federatie 
Onderling Sterk Haarlem (LFB) 
die belangen behartigt van men-
sen met een verstandelijke be-
perking, en Stichting De Baan, 
die vrijetijdsbesteding, sport en 
vakanties voor mensen met een 
verstandelijke beperking ver-
zorgt.

Tijdens de debatavond wordt uit-
gelegd waarom stemmen be-
langrijk is en hoe stemmen werkt. 
Politici van verschillende Haar-
lemse partijen zijn aanwezig om 
kort hun partijprogramma uit te 
leggen en om vragen van bezoe-

kers te beantwoorden.
Het debat is gratis toegankelijk en 
vindt plaats bij Stichting De Baan 
van 19.00 tot 21.30 uur, Nauwe 

Geldelozepad 17, Haarlem.
Aanmelden: haarlem@lfb.nu,
06-13999635, meer informatie 
www.stichtingdebaan.nl.

De foto is genomen tijdens de cursus die de afgelopen weken is 
aangeboden ter voorbereiding op het debat.

Is er sprake van crisis in democratie?
Slotdebat in de Pletterij met Johan 
Remkes, commissaris van de Koning
Regio  - Donderdag 8 maart zal in 
de Pletterij Haarlem het slotdebat 
plaatsvinden in de reeks ‘de Toe-
komst van de Democratie’. Het 
thema van het debat luidt ‘Demo-
cratie, het beste wat we hebben!’ 

Johan Remkes, commissaris van 
de Koning in Noord-Holland én 
voorzitter van de Staatscommis-
sie parlementair stelsel, en Myr-
the Hilkens, freelance journalist 
en voormalig lid van de Tweede 
Kamer namens de Partij van de 
Arbeid, zullen onder leiding van 
Jan van Eeden, voorzitter van de 
Pletterij, de nodige onderwer-
pen op het gebied van de moder-
ne democratie bespreken. Enkele 
daarvan zijn: is er sprake van een 
crisis in de democratie en zo ja 
hoe gaan we die dan te lijf? Soms 
lijkt het dat er geen vertrouwen 
meer is in de democratie, maar 

dat komt wellicht omdat de de-
mocratie onvoldoende wordt ver-
dedigd. Dient er meer directe de-
mocratie te komen of wordt dit 
verhinderd door een verouder-
de bestuurscultuur? Ook op ge-
meentelijk niveau kent de demo-
cratie de nodige uitdagingen qua 
bestuurbaarheid, integriteit, af-
stand tot de kiezer en representa-
tie van burgers door partijen. 

In sommige gemeenten is zelfs 
sprake van gemankeerde situa-
ties. Democratie, het beste wat 
we hebben! Is democratie een 
project waaraan permanent moet 
worden gesleuteld, of volstaat de 
status quo en moeten we die be-
ter verdedigen?

Het debat begint om 20.00 uur. 
De Pletterij is gevestigd aan de 
Lange Herenvest 122, Haarlem. 

De toegang is €3, voor houders 
van een HaarlemPas en jongeren 
onder 25 jaar: €1,50. Reserveren 
via www.pletterij.nl. 

Concert Haarlem
Jazz for Friends
Regio - Het Haarlems Jazzkoor 
geeft op zondagmiddag 18 maart 
een concert in het Rosenstock 
Huessy Huis in Haarlem. 

Het koor put uit een diversiteit 
aan songs uit de rijke jazztraditie 
van de 20e eeuw. Jazz for Friends 
duurt van 14.30 uur tot 16.30 uur 
en kaarten kosten €10,-, inclusief 
consumptie in de pauze.

Reserveren:
haarlems.jazzkoor@upcmail.nl. 

Vrouwen oriënteren zich op de samenleving
Cursus voor statushouders
Heemstede – Er start zondag 18 
maart een cursus ‘Vrouwen oriën-
teren zich op de Nederlandse sa-
menleving’.

Dit is een cursus speciaal voor 
statushouders waarin wordt ge-
sproken over allerlei onderwer-
pen waarmee vrouwen dagelijks 
in aanraking komen, zoals o.a. ge-
zondheid: wanneer ga je naar de 
huisarts, specialist, EHBO, tand-
arts? Hoe werkt de zorgverzeke-
ring, en hoe zit het met hygiëne 
en preventie?
Over financiën en toeslagen 
wordt gesproken, zoals zorgtoe-
slag, huurtoeslag, kinderopvang-

toeslag, wat is het eigen risico van 
de zorgverzekering, een salaris en 
een uitkering.

In de bijeenkomst over opvoe-
ding en onderwijs wordt de rol 
van de ouders besproken, school, 
het consultatiebureau, kinderop-
vang en vragen en/of problemen 
bij de opvoeding. Wat zijn waar-
den, normen en omgangsvor-
men in de Nederlandse samen-
leving? En hoe zien de vrouwen 
hun toekomst in Nederland, wat 
willen ze bereiken en wat hebben 
ze daarvoor nodig?

In alle bijeenkomsten is er in-

formatie over voorzieningen in 
Heemstede en omgeving. Na de 
laatste bijeenkomst op zondag 
22 april is er een gezamenlijke ge-
zellige afsluiting.

De cursus van 5 bijeenkomsten 
is bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede en 
vindt op zondagen plaats 14.30 – 
16.30 uur onder begeleiding van 
Sherifa Zayat.
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. 

Opgeven of meer informatie:
Annelies Thijs,
athijs@wijheemstede.nl.
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8 maart
Lezing ‘Eigen verborgen verleden’ 
in het kader van Vrouwendag. 
Aanv. 20u. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl en
 (023)5483828.

VVD houdt infobijeenkomst over 
tiny houses in de VVD pop-up 
store, Binnenweg 60 Heemstede. 
20-22u. Aanmelden via:
vvdheemstede@outlook.com.
NVVH-middag met burgemeester 
Astrid Nienhuis, EHBO-gebouw 
Heemstede, Herenweg 88a. Aanv 
14u. Niet-leden betalen € 2,50 
toegang. Info: www.nvvh.nl.

Uitvoering klassieke muziek door 
leerlingen College Hageveld, op 
Hageveld, Heemstede.
Aanv. 19.30u. Kaarten: € 5,- via 
023-5100100. Tevens een muziek-
avond op vrijdag 9 maart.

15 maart
Lezing ‘Dementie en het zelfge-
wilde levenseinde’. 19.30u. De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Vrij toegang. Aanmelden: 
info@loftuitvaartbegeleiding.nl 
of  06-20380224.

Workshop Vrij zingen bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: € 8,-. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl en  
(023)5483828.

9 maart
Kinderdisco bij Plexat, WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemste-
de. 19-21u. € 3,- toegang. Thema: 
neon.

Trefpuntcafé Bennebroek, Ako-
nietenplein 1. Debat Bloemen-
daalse politici. Zaal open: 20u. 
Toegang vrij.

9 en 10 maart
Meewerken aan natuurprojec-
ten van MeerGroen in kader van 
NL Doet. Info: www.stichting-
meergroen.nl/actueel . Opgeven: 
www.nldoet.nl/meedoen. Vrij-
dag tussen 9-16u zaterdag 10-3 
van 10-16u. Loc.: Speelbos Meer-
mond, Rondom Landgoed Groe-
nendaal en het nieuwe project: 
het Sorghbosch. 

16 maart
Franse lezing ‘Paris Architecture 
1900-1930’ bij Alliance Françai-
se. Aanv. 20.15 uur. De Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. Cur-
sisten en vrienden gratis naar bin-
nen; anders: € 8,- toegang.

Smokkelspel met Plexat Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede. 
20-22u. Kosten: € 2,-. Aanmelden: 
mdoodeman@wijheemstede.nl 
of 5483828. 

10 maart
Trio Bell’Arte in Oude Kerk Heem-
stede (Wilhelminaplein), va 
20.15u.

▲

Entree: € 21,- en kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl, of de 
theaterlijn 023-5483838 dan wel 
op de avond van het concert aan 
de zaal.

Rouwcafé, in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 10-12u. Met mu-
ziek van Basic Matters.
Info: Ria van Kleef, 06-52306969, 
of info@hetrouwcafe.nl.

Trio Bell’Arte in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. Ka-
mermuziek met werk van o.a. 
Schubert. 20.15u.
Kaarten à € 10,50 via:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn:
023–5483838.

NL Doet op Kom In Mijn Tuin, 13-
17u. Met wethouder Hooij. Vrij-
willigers kunnen handen uit de 
mouwen steken. Hapje en drank-
je na afloop. Herenweg 18 Heem-
stede.
Info: www.kominmijntuin.com.

Bijenkasten schilderen op Kinder-
boerderij ‘t Molentje Heemste-
de in kader van NL Doet. 14.30-
16.30u.

Diederik van Vleuten (foto: Katinka 
Krijgsman.

10 t/m zondag 18 maart
Boekenweek bij boekhandel 
Blokker Heemstede, met diver-
se activiteiten. Binnenweg 138, 
Heemstede. Thema: Natuur.
•  Zo. 11/3 om 14u. Lidewijde Paris 

over Hoe lees ik korte verhalen? 
Toegang: €5.

•  Di. 13/3 20u. avond over de Ja-
panse schrijver Haruki Mura-
kami. Toegang: €5.

•  Woe. 14/3, 20u. Lezing Marita 
Mathijsen over het boek Jacob 
van Lennep, een bezielde scha-
vuit. Toegang: €5.

•  Vrij 16/3 16u. Lian Kandelaar, 
woonachtig in Heemstede, sig-
neert derde boek ‘Bender- mis-
sie redt de tijger’. Toegang vrij. 

•  Za 17/3. Bezoek Diederik Vleu-
ten over zijn boek ‘Daar werd 
wat groots verricht’. Toegang 
vrij.

Reserveren: 023-5282472 of:
info@boekhandelblokker.nl.
Info: www.boekhandelblokker.nl.

17 maart 
Tweedehands voorjaarskinder-
kledingbeurs 11-12.30u. Gymzaal 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede.
Info: kledingbeursjacobaschool@
gmail.com.

24 maart 
Cello Octet Amsterdam speelt 
Canto Ostinato in Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 20.15u. 
25,- toegang. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl,
023-5483838 en aan de zaal.

11 maart
Jazz in Zandvoort in theater De 
Krocht, Grote Krocht 41 Zand-
voort. Aanv. 14.30u. Ditmaal: 
saxofonist Maarten Hogenhuis. 
Kaarten via 023-5310631 en 
www.jazzindavoor/reserveren 
per e-mail via:
info@jazzinzandvoort.nl.

NJO speelt Tsjechische stukken in 

‘De 48 uur van Dvořák en Janáček’
Philharmonie Haarlem, Lange 
Begijnestraat 11, Haarlem.
14.30u. Kaarten (va. € 18,50).
Info: www.theater-haarlem.nl.

18 maart
Peuter & Kleuterpret, Heren-
weg 96 Heemstede (Plexat). 11-
12.30u. Entree: € 6,-. O.a. Film 
kijken, knutselen en pannen-
koek eten. 6,- deelname. Opgave: 
plexat@wijheemstede.nl.

13 maart
Lezing door Flip Hammann over 
Napoleon Bonaparte en zijn vrou-
wen. 13.30u. € 5,- entree. De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. Re-
serveren via www.wijheemstede.
nl en (023)5483828.

14 maart
Parkinson Café, Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris v Adrichemlaan 
98 Haarlem. 14-16u. Thema: ver-
lies en rouw. Met psychologe als 
gast. € 2,- toegang.  Info: 023-
5278170 of 06-36323306.

Knutselclub, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. 13.30-15u. WIJ 
Heemstede, Molenwerfslaan 11 
(De Molenwerf ), Heemstede. 
Deelname: € 5,-.
Aanmelden: 023-5483828.

Film ‘Tulip Fever’ bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemste-
de. 20u. Entree: € 7,-. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

21 maart
Lezing over Aboriginals en Ma-
ori’s bij Vrouwen van Nu Heem-
stede in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 14u. € 2,50 toegang 
voor gasten. Info: 023-5280340.

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 30 maart 
Werk van Huib van den Broek in
Raadhuis Heemstede. Opening:
woensdag 14 februari, 16u.
Info: www.huibvandenbroek.nl. 

T/m vrijdag 6 april 
Beelden en gedichten (KZOD- 
leden) in de Kloostergangen van 
Stadhuis Haarlem, Grote Markt. 
Info op www.kzod.nl.

Vrijdag 9 maart
t/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het 
Koraalrif’.

Maart, april en mei
Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

Maak kennis met kunde
Week van Zorg en Welzijn
Regio - De Week van Zorg en Wel-
zijn vindt plaats van 12 tot en met 
17 maart. Honderden zorg- en 
welzijnsorganisaties openen hun 
deuren om aan Nederland te la-
ten zien hoe het er aan toegaat 
op de werkvloer. Van zorgboer-
derij tot GGZ, van nieuwe zorg in 
de wijk, kleinschalig wonen in de 
ouderenzorg, revalidatie in de ge-
handicaptenzorg, ziekenhuizen 
GGZ, mondzorg, buurthuizen, 
huisartsen, kinderopvang, noem 
het maar op, alles is te zien! In 
deze regio openen zo’n 30 loca-
ties hun deuren tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn. Op www.inf-
opuntzorg.nl staat een overzicht 
van alle activiteiten.

In de Week van Zorg en Welzijn 
toert er een speciale bus langs 
middelbare scholen in heel Ne-
derland. In deze regio doet maan-
dag 12 maart de bus het Wim 
Gertenbachcollege in Zandvoort 
aan. Ambassadeur Tim Haars, en-
kele zorgprofessionals én een re-
dactielid van YouChooz.nl rijden 
mee om jongeren te laten kennis-
maken met zorg en welzijn. 
Op zondagavond 11 maart be-

gint ambassadeur Maarten van 
der Weijden aan de Kick-off van 
de Week van Zorg en Welzijn. Hij 
gaat in iedere van de 14 zorgre-
gio’s in Nederland een half uur 
zwemmen in een zwembad bij 
een zorg- of welzijnsorganisa-
tie. In deze regio zwemt hij op 
maandag 12 maart bij de Harte-
kamp Groep in Heemstede. In to-
taal is hij ruim 24 uur bezig met 
deze tocht.

Als speciale activiteit binnen de 
week van Zorg en Welzijn is er 
vrijdag 16 maart in winkelcen-
trum Schalkwijk de markt Thuis 
in de Toekomst. Een markt over 
prettig wonen en leven, ook als 
iemand ouder of meer hulpbe-
hoevend wordt. Allerlei organisa-
ties en winkels presenteren hier 
hun aanbod. De toegang is gratis. 
Ook wie interesse heeft in werken 
en leren in de zorg is van harte 
welkom. Op het Werk- en Leren-
plein geven zorgorganisaties en 
opleiders uit de regio informatie. 
Bijvoorbeeld over BBL-trajecten, 
waarbij u direct in dienst komt en 
opgeleid wordt door een zorgor-
ganisatie. 

Toonaangevende jonge saxofonist
Jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis
Regio  - Op zondag 11 maart is al 
weer het 7e jazzconcert van het 
16e seizoen ‘Jazz in Zandvoort.’ 
Te gast is één van de meest toon-
aangevende jazzmusici van zijn 
generatie; Maarten Hogenhuis.
Het concert vindt plaats in the-
ater De Krocht aan de Grote 
Krocht 41 te Zandvoort. Aanvang 
is 14.30 uur en de toegang be-
draagt €15,-.

Maarten Hogenhuis (1986) is een 
van Nederlands toonaangevende 
jonge saxofonisten. Hij is lid van 
de opwindende powerjazzgroep 
BRUUT !, The More Socially Rele-
vant Jazz Music Ensemble (ge-
leid door Reinier Baas), de twee-
drummerband Krupa & The Ge-
nes en leidt het Maarten Hogen-
huis Trio.

Naast die bands is hij een veelge-
vraagde sideman, wat resulteer-
de in de samenwerking met een 
grote verscheidenheid aan arties-

ten zoals Pete Philly & Perquisite, 
The Four Tops, The Temptations, 
New Cool Collective Bigband, 
Ben van Gelder, Benjamin Her-
man, Jesse van Ruller, Joris Roe-
lofs, Anton Goudsmit en vele an-
deren.
In 2013 won Maarten de presti-
gieuze Keep an Eye Internatio-
nal Jazz Award met zijn Maarten 
Hogenhuis Trio (Best Soloist and 
Best Band). In 2014 ontving hij de 
Laren Singer Jazz Award, evenals 
de Conservatorium Talent Award.
Hij wordt begeleid door Miguel 
Rodrigues - piano. Eric Timmer-
mans – bas en Joost van Schaik – 
drums.
Kaarten koopt u via 023-5310631 
en www.jazzindavoor/reserveren 
per e-mail via:
info@jazzinzandvoort.nl.

Handen uit de mouwen steken
NL Doet bij Kom in Mijn Tuin
Regio - Heemstede - Op zaterdag 
10 maart vindt de landelijke acti-
viteit NL Doet plaats. Dit jaar ook 
weer op Kom In Mijn Tuin.

Van 13.00 uur tot 17.00 uur hoopt 
KIMT weer veel vrijwilligers te ver-
welkomen om de handen uit de 
mouwen te steken. Wethouder 
Heleen Hooij heeft aangegeven 
ook te komen van 14.00 uur tot 
15.30 uur om een handje te hel-
pen, wie weet sluiten er nog meer 
gemeenteraadsleden aan! 

Er is genoeg te doen op Kom In 
Mijn Tuin, een greep: palen in de 
grond slaan, hekwerk plaatsen, 
ramen schoonmaken van de kas 
etc.

Na afloop is er voor de aanwe-
zigen een drankje en een hap-
je. Adres: Herenweg 18, ingang 
Groenendaalse Bos, tegenover 
het Manpad.

Voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com.

Smokkelspel 
voor tieners

Heemstede - Vrijdag 16 
maart kunnen tieners een 
smokkelspel spelen. Breng 
jij jouw ‘smokkelwaar’ naar 
de andere kant van het bos 
zonder ‘gepakt’ te worden?
De groep speelt dit in het 
bos van 20.00 tot 22.00 uur. 
Vertrek bij Plexat bij WIJ 
Heemstede de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten: 
€ 2,- per deelnemer.
Aanmelden: mdoodeman@
wijheemstede.nl of 5483828.

Themamaaltijd WIJ Heemstede
Heemstede - Maandag 19 maart 
kunt u genieten van de thema-
maaltijd ‘Bijna lente’, WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede.

Prijs is €10,25. Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf: 023-5483828. Aan ta-
fel tussen 17.15-18.00 uur. 

Film: Tulip Fever
Heemstede - Woensdag 14 
maart draait bij WIJ Heemste-
de de film ‘Tulip Fever’. In het Ne-
derland van de 17e eeuw, tijdens 
de periode van de Tulpenmanie, 
wordt een kunstenaar verliefd 
op een getrouwde jonge vrouw, 
terwijl hij van haar echtgenoot 
de opdracht heeft om haar por-
tret te schilderen. De film begint 
om 20.00 uur, entree is € 7,-. Re-
serveren: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828. Herenweg 96 
Heemstede.

Peuter & 
Kleuter Pret 
met Dikkie Dik
Heemstede - Zondag 18 maart 
wordt voor de allerkleinsten Peu-
ter & Kleuter Pret georganiseerd 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Er is 
van alles te beleven voor kinde-
ren van 2,5 t/m 6 jaar met iede-
re keer een ander thema. Kom 
gezellig langs en neem je vader, 
moeder, opa of oma mee. Entree: 
€6,- per kind. De tijd is van 11.00 
tot 12.30 uur.
De kleintjes gaan kijken naar een 
film over de bekende rooie kat 
Dikkie Dik, maar knutselen en een 
pannenkoek eten staan ook op 
het programma. Opgeven mag: 
plexat@wijheemstede.nl.

Tweedehandskinderkledingbeurs Jacobaschool
Regio - Heemstede - Op zater-
dag 17 maart kunt u de tweede-
handskinderkledingbeurs bezoe-
ken in de gymzaal van de Jacoba-
school in Heemstede.
Het adres is Lanckhorstlaan 9. De 
verkoop is van 11.00 tot 12.30 uur.
Wil je zelf kleding verkopen? 
Vraag dan via kledingbeursjaco-
ba@gmail.com een instructiepak-
ketje en een cijfer aan.

Je mag maximaal 100 stuks kle-
ding inbrengen. Aan de hand van 
een korte instructie kun je zelf 
thuis de kleding prijzen. 
Het innemen van de te verkopen 
kleding is op vrijdag 16 maart van 
20.00 tot 22.00 uur. De kleding 
moet wel heel én schoon én van 
deze tijd zijn.
Zaterdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur kan de verkochte kle-

ding worden afgerekend en kun 
je niet-verkochte kleding weer 
ophalen. 75% van de verkoop-
prijs is voor de verkoper. Van de 
overige 25% worden de zaalhuur, 
kledingrekken, tafels en hangers 
betaald. 

Niet verkochte kleding kan na af-
loop van de beurs ook worden 
achterlaten voor het goede doel.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons via 
Twitter en Facebook
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Lijsttrekkersdebat maandag 12 maart
De gemeente Heemstede organiseert 
op maandagavond 12 maart 2018 een 
lijsttrekkersdebat in het raadhuis in 
Heemstede. Aan het debat doen alle 
lijsttrekkers mee van de zes politieke 
partijen die in Heemstede deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart. Dé gelegenheid dus om te 
horen wat de partijen belangrijk vinden 
voor Heemstede en welke prioriteiten zij 
stellen voor de komende vier jaar. U bent 
van harte welkom!

Het debat
Het debat begint om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis (inloop vanaf 
19.30 uur). Aan de hand van stellingen gaan 
de lijsttrekkers van de zes partijen met elkaar 

in discussie over grote onderwerpen die 
in Heemstede spelen, zoals: overlast van 
doorgaand verkeer, kan Heemstede een 
zelfstandige gemeente blijven, wat hebben we 
over voor een klimaatneutrale gemeente, gaan 
we bouwen in het Manpadslaangebied en kan 
het zwembad blijven zoals het nu is? Uiteraard 
kunnen de mensen in de zaal ook reageren. 
De avond staat onder leiding van onafhankelijk 
voorzitter Hans Luiten.

Politieke partijen en lijsttrekkers
De zes politieke partijen in Heemstede 
die meedoen aan de verkiezingen en hun 
lijsttrekkers zijn: 
- Heemsteeds Burger Belang (HBB) - 
 Annelies van der Have
- D66 - Sebastiaan Nieuwland

- VVD - Heleen Hooij
- CDA - Oscar Boeder
- GroenLinks - Eric de Zeeuw
- PvdA - Sjaak Struijf

De verkiezingen in Heemstede
Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 
in Heemstede is te vinden via 
www.heemstede.nl/verkiezingen.
Op de dag van de verkiezingen, woensdag 
21 maart, wordt ’s avonds in het raadhuis de 
voorlopige uitslag bekend gemaakt. De eerste 
uitslagen van de verschillende stembureaus 
worden verwacht tussen 22.00 en 22.30 uur. 
De totale voorlopige uitslag voor Heemstede 
wordt naar verwachting later op de avond 
bekend. Ook op deze avond in de Burgerzaal 
van het raadhuis is iedereen van harte welkom!

Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis

Meerlanden blijft in de komende jaren 
afvalinzamelaar voor Heemstede
Op donderdag 1 maart ondertekenden 
Sebastiaan Nieuwland, wethouder 
duurzaamheid en Angeline Kierkels, algemeen 
directeur van Meerlanden N.V. een nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst. Naast de 

voorzetting van inzameling van huishoudelijk 
afval en zwerfvuil, blijven Meerlanden en de 
gemeente Heemstede ook samenwerken in 
projecten om een nog betere afvalscheiding te 
bevorderen.

Werk aan de weg
Kerklaan gedeeltelijk afgesloten
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 
is de Kerklaan, tussen Broeder Josephlaan en 
Burgemeester van Lennepweg afgesloten 
voor doorgaand verkeer. In deze periode 
wordt een nieuwe oversteekplaats verhoogd 

aangelegd en voorzien van ledverlichting. 
Verkeersomleidingen staan ter plaatse met 
bebording aangegeven. Tijdens de uitvoering 
vervallen de bushaltes Brabantlaan. De lijnen 
4 en 14 rijden dan vanaf de Kerklaan via de 

Willem Denijslaan en Broeder Josephlaan 
richting Provinciënlaan en vice versa.
De werkzaamheden zijn onderdeel van 
het project ‘Verkeersveiligheid rondom de 
basisschool Heemstede’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein 4, het toevoegen 

van de bestemming sport, wabonummer 
263340, ontvangen 5 maart 2018

- Manpadslaan 5, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 259067, 
ontvangen 17 februari 2018

- Raadhuisstraat 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 259915, ontvangen 20 
februari 2018

- Von Brucken Focklaan 27, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 260591, 
ontvangen 22 februari 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Herenweg 115, het kappen van 1 

kastanjeboom en 1 beuk, wabonummer 
258289, verzonden 27 februari 2018

- Johan Wagenaarlaan 48, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 253634, verzonden 27 
februari 2018

- Laan van Dicklaan 3, het plaatsen van een 
tuinkist, wabonummer 255940, verzonden 
27 februari 2018

- Valkenburgerlaan 60, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 258311, 
verzonden 27 februari 2018

- Voorweg 65, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, wabonummer 248653, 
verzonden 5 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein 4, het toevoegen 

van de bestemming sport, wabonummer 
263340, ontvangen 5 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 15 maart 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 

  verhogen van een aanbouw op het 
  perceel Irislaan 29 
  (openbaar)
20.45 uur  bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via  
(023) 548 56 07.

Wilt u van gedachten wisselen met de 
burgemeester over de gemeente of 
ontwikkelingen in Heemstede? Op vrijdag 
16 maart houdt burgemeester Astrid 
Nienhuis een inloopochtend. U bent van 
harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur 

kunt u zonder afspraak binnenlopen in het 
gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de 
raadzaal, dan wordt u daar opgehaald. Hebt 
u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van 
het college via (023) 548 58 51.



Helpende hand voor MeerGroen
Natuurprojecten voor NL Doet
Heemstede - Het idee achter NL-
Doet is dat vrijwilligers in heel 
het land samen de handen uit de 
mouwen steken bij diverse pro-
jecten. In deze regio presenteert 
ook Stichting MeerGroen klus-
projecten. M.E.E.R staat voor de 
Maatschappelijke, Ecologische, 
Educatieve, Economische en Re-
creatieve meerwaarden die deze 
stichting met actieve burgerpar-
ticipatie kan bereiken. Met ruim 
700 vrijwilligers heeft MeerGroen 
c.a 150 ha openbaar groen en 
stadslandbouw in ecologisch be-
heer in 25 projecten in de Haar-
lemmermeer, Heemstede, Kaag 
en Braasem, Amsterdam en Am-
stelveen en daar kan aardig wat 
extra hulp bij worden gebruikt.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 
maart kunnen liefhebbers aan 
de slag. De projecten vindt u al-
lemaal bij elkaar op www.stich-
tingmeergroen.nl/actueel . Via 
die site kunt u zich opgeven of op 
www.nldoet.nl/meedoen.

De mogelijkheden zijn voor vrij-
dag, tussen 9.00 en 16.00 uur en 
op zaterdag 10 maart van 10.00 
tot 16.00 uur. 
Op beide dagen werkt Meer-
Groen in Heemstede: 
-  Speelbos Meermond tegenover 

het Cruquiusmuseum
-  Rondom Landgoed Groenen-

daal 
-  En het nieuwe project: het 

Sorghbosch.

Over de kop geslagen: 
wonderwel niet ernstig gewond
Regio - Een vrouw is donderdag-
middag met haar wagen over de 
kop geslagen bij een verkeers-
ongeval op de Westelijke Rand-
weg in Haarlem. Rond half drie 
ging het mis op de N208 richting 
Heemstede vlak voor het spoorvi-
aduct. De vrouw raakte door nog 
onbekende oorzaak van de weg 
en sloeg met haar voertuig over 
de kop en kwam uiteindelijk weer 
op vier wielen tot stilstand.
Meerdere hulpdiensten kwamen 

ter plaatse om assistentie te ver-
lenen. De vrouw is door ambu-
lancepersoneel opvangen. Won-
derwel raakte ze niet ernstig ge-
wond. Na behandeling hoefde ze 
dan ook niet naar het ziekenhuis. 
Ze werd opgehaald door haar 
dochter.

De Westelijke Randweg (N208) 
richting Heemstede was door het 
ongeval enige tijd helemaal afge-
sloten voor verkeer.Foto: Michel van Bergen

Op het Coornhert klinkt muziek
Regio - Op woensdag 14, donder-
dag 15 en vrijdag 16 maart vin-
den op het Coornhert Lyceum de 
jaarlijkse muziekavonden plaats. 
Allerlei ensembles, groot, klein, 
instrumentaal of vocaal, treden 
met veel enthousiasme voor u op 
in de aula van de school.

Het schoolorkest opent de avon-
den met Worn Down Piano, sym-
fonische rockmuziek uit de jaren 
70 en speelt daarna een aantal 
melodieën uit de met oscars over-
laden film/musical La La Land.
Het kamerkoor zingt ‘The Sound 
Of Silence’, 60-er jaren folk/rock 
van Simon & Garfunkel.
Het salonorkest waagt zich aan 

de Argentijnse tango van Astor 
Piazzolla en de big band besluit 
de avond swingend met ‘Sway’; 
een bolero/mambo uit 1953. In-
middels een standard in het jazz/
pop repertoire.
Op het programma staat verder 
muziek van Mink deVille, Abba, 
en Deodato.

Verdeeld over drie avonden kunt 
u ook nog luisteren naar muziek 
van Rondé, Racoon, Queens Of 
The Stone Age, Pauw, Nothing 
But Thieves, Pearl Jam, Nirvana, 
Hozier, Lorde, Charles Bradley en 
Yasmine.

Daarnaast een duik in de tijd met 

Gary Moore, Pink Floyd, Otis Red-
ding, Dave Brubeck Quartet en 
Jefferson Airplane.
Nog wat beroemde namen in het 
programma zijn: Amy Winehouse, 
John Mayer, Freddie Mercury en 
Michel Sardou. 

Er is klassieke muziek van o.a. Cho-
pin, J.S.Bach, David Steinquest en 
Rogier van Otterloo.

Belangstellenden worden van 
harte uitgenodigd om een van de 
avonden bij te wonen. De kaarten 
kosten €2,50 en kunnen worden 
besteld bij de administratie van 
het Coornhert Lyceum via 023-
5121616 of via info@coornhert.nl.  

Werken met 
de iPad voor 
gevorderden
Heemstede - Op woensdag 
14 maart van 10.00 tot 12.00 
uur kunt u een cursus iPad 
voor gevorderden volgen. Er 
volgen nog drie lessen.

Seniorweb organiseert de-
ze cursus. Neemt u uw ei-
gen iPad (mini) mee, 
dus géén tablet. Do-
cent: Carin van Leuven. 
Inschrijven gebeurt via: 
www.wijheemstede.nl of
023-5483828. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
(36 uur)

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan 
het financieel beleid van de gemeente 

Heemstede?

Reageer dan snel en bekijk 
deze vacature op 

werkenbijheemstede.nl

Verlenen omgevingsvergunningen en verklaringen van 
geen bedenkingen De Hartekamp en Groenendaal
Burgemeester en wethouders maken op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend 
dat zij omgevingsvergunningen hebben 
verleend voor:

- het in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Herziening landgoederen en groene 
gebieden’ bouwen van een stal en schuur 
op het perceel Vossenlaan 2 (De Hartekamp)

- het in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Herziening landgoederen en groene 
gebieden’ bouwen van een sterrenwacht 
bij ‘Kom in mijn Tuin in wandelbos 
Groenendaal

De gemeenteraad heeft hiervoor verklaringen 
van geen bedenkingen afgegeven.
De omgevingsvergunningen, verklaringen van 
geen bedenkingen en bijbehorende stukken 
liggen ter inzage van donderdag 8 maart tot 
en met 19 april 2018.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunningen en verklaringen 
van geen bedenkingen zijn online te 
raadplegen via de websites www.heemstede.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
Heemstede. 

Beroep instellen tegen een besluit? 
Belanghebbenden die een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat niet tijdig te hebben 
gedaan kunnen beroep instellen tegen het 
besluit. Dat moet binnen 6 weken na de 
dag van de terinzagelegging van het besluit 
(uiterlijk 19 april 2018). Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. De beschikking treedt in 
werking nadat de termijn voor het indienen 

van een beroepsschrift is verstreken. U kunt- 
met DigiD - ook digitaal beroep indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Degene die er veel belang bij heeft dat 
dit besluit niet in werking treedt, kan een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland (zie bovenstaand adres). 
Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas 
in werking nadat hierover een beslissing 
is genomen. Een voorlopige voorziening 
kunt u - met DigiD - ook digitaal indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contact 
Neem voor meer informatie over beide 
omgevingsvergunningen contact op met de 
heer R. Visser van de afdeling Ruimtelijk Beleid 
(023-548 57 58). U kunt ook een e-mail sturen 
aan gemeente@heemstede.nl .

Vergunning streekmarkt Burgemeester van Rappardlaan
Op 1 maart 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Launique Events 
voor het houden van een streekmarkt op de 
Burgemeester van Rappardlaan op zaterdag 13 

oktober 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Burgemeester Rappardlaan tussen de 

Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij af te sluiten op zaterdag 13 
oktober 2018 van 07.00 tot 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Nieuwe regelgeving
- Op 30 januari 2018 heeft het college het 

Intern Controleplan 2018 vastgesteld. Dit 
plan treedt op 7 maart 2018 in werking. 
Het Intern Controleplan 2017 is vanaf dat 
moment vervallen. 

- Op 22 februari 2018 heeft de raad het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de raad van 
de gemeente Heemstede 2017 gewijzigd. 
Deze wijziging (artikel 6) is in werking 
getreden op 1 maart 2018. 

- Op 22 februari 2018 heeft de raad de 
Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Heemstede 
2018 vastgesteld. Deze verordening is met 
terugwerkende kracht in werking getreden 
vanaf 1 januari 2018. De Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014 is vanaf dat 
moment vervallen. 

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