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LET OP!!!
de Heemsteder

is verhuisd!!!
Nieuw adres:

Visserstraat 10
14 31 GJ Aalsmeer

Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren 

do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25
WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

DEZE WEEK IN DE KRANT

Aangezichtstrauma
0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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gehakt kruiden 
ontbijtspek snijden

gehakt in spek rollen

Gratis advies bij ADHD & Werk
Heemstede - ADHD & Werk 
biedt in de maand maart een 
gratis adviesgesprek. Dit kan 
nuttig zijn als je zelf ADHD 
of ADD hebt, maar ook wan-
neer je als werkgever iemand 
met ADHD of ADD in dienst 
hebt. In Heemstede kun je te-

recht op donderdag 31 maart 
van 12.00 tot 15.00 uur op het 
adres Alberdingk Thijmlaan 
61, Heemstede. Het advies-
gesprek wordt verzorgd door 
Annemarieke de Vaan. Lees 
meer op:
www.adhdenwerk.nl

Getrokken pistolen op de Binnenweg
Heemstede - Maandagmid-
dag, rond de klok van drie 
uur, vond er een incident 

plaats bij een pizzeria aan de 
Binnenweg. Er bleek een ge-
schil te zijn ontstaan tussen 

de huurder en de verhuurder 
van het pand. De politie wil 
daar verder niets over kwijt, 
maar zeven politievoertuigen 
en enkele zwaar bewapende 
agenten deden iets ernstigs 
vermoeden. Agenten met ko-
gelvrije vesten, getrokken pi-
stolen, een politiehond met 
begeleider en met schild wa-
ren te zien. Volgens de poli-
tie is er slechts één verdach-
te aangehouden, al werden 
er twee verdachten meege-
nomen naar het bureau. Op 
de Binnenweg liep een man 
die zijn hand ondersteunde. 
Het vermoeden bestaat dat 
hij was gestoken. Ook winke-
liers aan de overzijde beves-
tigden dat. Deze man werd 
ter plaatse verhoord. Wat 
precies de melding is ge-
weest maakt de politie later 
deze week bekend.
Eric van Westerloo
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Dinsdag voor 12.00 uur
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Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 20 maart 
Palmpasen
Oude Kerk, 10.00 uur, ds. 
P.I.C. Terpstra.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4 tot 12 jaar).
 

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 28 is de 
laatste in de rij vanaf nummer 
6 uit het bouwproject van 12 
panden en gebouwd door 
Bouwbureau J.E. Baalbergen 
& A. Volkers uit Heemstede. 
Ontworpen door de architec-
ten J.C. Dop en H.J. Janszen 
uit Haarlem. De even num-
mers van de Jan van Goy-
enstraat zijn in 1925 gereed 
gekomen. Op 28 novem-
ber 1930 lezen we een ad-
vertentie van J. Lammerse 
met een seizoensopruiming 
van allerlei fi etsen (een hee-
renrijwiel voor fl . 28,50 – te-
genwoordig staat die kom-
ma ergens anders en is er 
een andere munteenheid). 
M.R.J Lammerse-Haster is 
een erg veelzijdig bedrijf als 
we zo de (digitale) adverten-
ties langs gaan van het NHA. 
Het is niet alleen een rijwiel-
handel, maar houdt zich ook 
bezig met schoonmaken en 
repareren van kachels en 
haarden; tevens verkoop van 
haardbrandolie Flamazur (Fi-
na); slijpen en repareren van 
schaatsen en grasmaaiers en 
de verkoop van speelgoed en 
radio’s. Ook zien we de zaak 
veranderen van rijwielhandel 
naar technisch bureau. Op 20 
november 1957 zien we een 
advertentie met opheffi ngs-
uitverkoop van speelgoed. 
Vreemd genoeg staat er in 
het adresboek van Heemste-
de van 1 januari 1975: ‘Speel-
goed-huishoudelijke artike-
len. Technisch Bedrijf Lam-
mers-Haster bv’. Ook gereed-
schappen, een verfhandel en 
doe-het-zelf artikelen’ zit-
ten in het assortiment. Op de 
toenfoto van 1980 (een frag-
ment uit een straatfoto) zien 
we nog steeds een winkel 
met o.a. puzzels en speel-
goed.

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (15)

Op 1 oktober 1979 is Lood-
gietersbedrijf F. Radema-
kers opgericht en heeft la-
ter (wanneer precies is niet 
duidelijk) als adres Jan van 
Goyenstraat 28. In 2009 zien 
we in het boek ‘75 jaar Jan 
van Goyenstraat’, de werk-
plaats van Rademakers naast 
het winkelpand van toen 
Schoenmaker Frans Freijser. 
Deze was er te vinden van 
2000 t/m juni 2012. Daarvoor 
op nummer 11. Brauckmann 
Galerie heeft ook een tijdje 
op dit adres gezeten en zat er 
voor Frans Freijser.
Op 2 november 2013 open-
de SoVietje haar deuren. Een 
afhaalwinkel voor biologisch 
eten. Helaas werden de deu-
ren op 25 april 2014 alweer 
gesloten. De huidige kap-
perszaak ‘By Mabel’ zit er 
sinds augustus 2014 tot op 
heden.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van februari 2016 met 
een iets andere uiterlijk van 
de voorpui.

Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 28 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 20 maart
Ontmoetingsdienst
10.00 uur, dhr. P. de Jong

www.rafael-nehemia.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 20 maart, 10.00 uur, 
ds. A. Mak  (Haarlem)
JOOST- viering
Kom in de kring en Jeugd-
viering 
 

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 20 maart, 10.00 uur
Ds. A. Christ uit Katwijk
7e Lijdenszondag

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 23 maart 
Open deur, vanaf 10:30 
uur 
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 20 maart, Palm-
zondag. 10.00 uru Ds. M.A. 
Smalbrugge, bediening 
van de Heilige Doop.
Stille Week

Witte Donderdag 24 maart  
19.30 uur, viering Heilig 
Avondmaal m.m.v. het Ad-
ventskoor

Goede Vrijdag 25 maart 
19.30 uur, dienst

www.adventskerk.com
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Vrijwilligers gezocht
Onvoorwaardelijk welkom bij Inloophuis
Regio – Als je met kanker 
wordt geconfronteerd, ver-
andert je wereld. Verdriet en 
onzekerheid slaan toe en je 
hebt vragen, veel vragen. Ge-
lukkig is er een plek waar 
vragen een antwoord krij-
gen en waar mensen klaar-
staan met allerlei vormen van 
ondersteuning. Het Adamas 
Inloophuis in Nieuw Vennep 
heeft een regionale functie 
en staat open voor (ex)kan-
kerpatiënten en hun naasten. 
Voor een gesprek, een activi-
teit of om gewoon te relaxen. 
Annelies Osinga (44) is sinds 
1 januari de nieuwe coördi-
nator van het Inloophuis. “Je 
kan hier van alles doen: yoga, 
schilderen, koken of een the-
atercursus volgen, maar het 
Inloophuis is vooral een hui-
selijke plek voor een luiste-
rend oor en voor het contact 
met lotgenoten”, vertelt ze. De 
marketingprofessional heeft 
haar sporen verdiend in het 
internationale bedrijfsleven. 
“Daar draait het om winst 
maken, maar de behoefte om 

andere mensen te helpen is 
bij mij altijd latent aanwezig 
geweest.” Het keerpunt dien-
de zich bij Annelies plotse-
ling aan. “Vier maanden na 
de geboorte van mijn jongste 
dochter kreeg ik afgelopen 
zomer een hartinfarct. Ik heb 
toen zelf ondervonden hoe 
je na het lichamelijk herstel 
nog een emotionele klap te 
verwerken krijgt. Juist in die 
tijd kwam de vacature bij het 
Adamas Inloophuis in beeld. 
Ik wil heel graag meewerken 
aan het veilig stellen van de 
toekomst van het huis en het 
naar een volgende fase bren-
gen. Het is een uitdaging, 
want het Inloophuis kost 3 
ton per jaar. We ontvangen 
geen subsidie meer, dus de 
fondsen komen uitsluitend 
van donaties en sponsoring.”
Het Adamas Inloophuis is 
verder afhankelijk van de in-
zet van vrijwilligers. Eenmaal 
per jaar traint het inloop-
huis nieuwe gastvrouwen 
en gastheren die 4 uur per 
week van hun tijd willen be-

steden aan mensen die ge-
troffen zijn door kanker. Tij-
dens de basistraining krijgen 
de vrijwilligers handvaten 
om op een goede wijze on-
dersteuning en begeleiding 
te geven aan de gasten, zo-
wel volwassenen als kinde-
ren. “Je hebt soms te maken 
met heftige verhalen waarop 
je goed voorbereid moet zijn, 
hier èn in het Spaarne Gast-
huis, waar we ook aanwezig 
zijn. Als gastvrouw of gast-
heer kom je in contact met 
mensen in de meeste kwets-
bare periode van hun leven. 
Het is daarom essentieel dat 
je goed kunt luisteren zonder 
‘zelf in te vullen’, betrokken 
bent en de ander centraal 
stelt. Een beetje gevoel voor 
humor en improvisatietalent 
komen ook goed van pas. 
Het is overigens niet noodza-
kelijk om zelf geconfronteerd 
te zijn geweest met kanker.”

Waarom zou iemand vrijwilli-
ger worden?
“Ik heb gemerkt aan alle vrij-

‘Liefdewerk tot in eeuwigheid’
Geschiedenis van Sint Jacobs Godshuis 
(1437-2015) te boek gesteld
Heemstede - Begin no-
vember vond de feestelij-
ke presentatie plaats van 
het boek ‘Liefdewerk tot in 
de eeuwigheid’. Dat gebeur-
de in de Commandeurszaal 
van het Noordhollands Ar-
chief in Haarlem. Het boek 
van de hand van Wim Cerut-
ti beschrijft de geschiedenis 
van het Jacobs Godshuis van 
1437 tot heden. Van een so-
ciale instelling, beginnend in 
1437 als de weduwe Lijsbeth 
van Jan Beth Heindrickx-
zoon, haar huis in de Hage-
straat vermaakt aan het Ja-
cobsgilde. Haar wens is er 
een gasthuis voor de armen 
van te maken. Dit huis krijgt 
de naam Sint Jacobs Gods-
huis en maakt nog steeds 
deel uit van het Rosenstock 
Huesyhuis.
De inspiratiebron is Jacobus 
de Meerdere, de apostel die 
het dichtst bij Jezus stond, 
de eerste die om het geloof 
is gestorven, symbool van de 
reiziger. De mens die als pel-
grim op weg is naar het uit-
eindelijke huis, het eigenlij-
ke vaderland. Het Godshuis 
hecht vanouds zeer aan de 
verbondenheid met Jacobus 
en zijn verering in Santiago 
de Compostella. De Hage-

straat is sinds 1995 weer een 
officiële stempelplaats voor 
pelgrims naar Santiago. Er 
wordt gedacht en gewerkt op 
de lange termijn in een zorg-
vuldig tempo gericht op de 
toekomst; regenten gaan niet 
voor korte termijn successen. 
Ze staan in een lange traditie 
van zorg voor de medemens, 
het college hecht aan de ei-
gen geschiedenis. Wim Ce-
rutti schenkt veel aandacht 
aan de historische details 
van het liefdewerk. Het ont-
staan van Haarlem, de ont-
wikkeling, beleg, rampen, 
bloei, verlichting en armoede. 
Het katholieke Haarlem met 
de kapellen, kloosters, broe-

derschappen, Jacobskerken, 
gilden en gasthuizen, hofjes, 
weeshuizen, broodkantoor 
van pastoor Bloemen, laat-
ste jaren in de Hagestraat en 
de Jacobusverering en Haar-
lemmers naar Santiago. Pro-
jecten en activiteiten door de 
eeuwen heen. De gevolgen 
van de overgave van Haarlem 
aan de Spanjaarden in 1573, 
de beeldenstorm, het herstel 
van de bisschoppelijke hië-
rarchie, de opening van Ver-
pleeghuis Boerhave en het 
inbrengen van Jacob in der 
Hout in een nieuwe zorgkoe-
pel: Stichting Sint Jacob.
Daarmee waren ze van de 
ene op de andere dag al-
le hoofdactiviteiten kwijt en 
bleven de regenten, zon-
der medewerkers, met het 
Godshuis en enkele hofjes 
‘verweesd’ achter. Ze groei-
den naar een rol van initia-
tor en ontwikkelaar van soci-
ale projecten, die zoveel mo-
gelijk met andere instellingen 
werden aangepakt en uitge-
voerd. Ten behoeve van Sint 
Jacobs Godshuis als vermo-
genfonds werd een giften-
beleid ontwikkeld. Een aan-
tal stichtingen schaarde zich 
onder de bestuurlijke para-
plu van het Godshuis, schuil-

willigers dat ze niet alleen 
iets te geven hebben, maar 
dat ze ook iets halen. Dat 
‘iets’ kun je zelf invullen: een 
fijn gevoel dat je een bijdrage 
levert, levenservaring opdoet 
of dat je weer beseft waar 
het echt om gaat. Dat aspect 
is voor iedereen verschillend.”
De nieuwe basistraining start 
op vrijdag 15 april en bestaat 

uit twee dagen, 15 en 16 april 
en aanvullend drie avonden. 
Meer informatie en aanmel-
ding via www.adamas-in-
loophuis.nl/word-vrijwilli-
ger of neem contact  op met 
Marcia de Groot, coördina-
tor Vrijwilligers  via marcia@
adamas-inloophuis.nl of tele-
fonisch 06-42021359.
Mirjam Goossens

den onder de wijde mantel 
van Jacob! ‘Liefdewerk tot in 
eeuwigheid’ is een gemakke-
lijk toegankelijk boek waar 
iedereen uit Zuid Kennemer-
land meerdere herkenningen 
zal aantreffen, voorzien van 

veel foto’s van bekende pan-
den, kostelijke verhalen uit 
het rijke Roomse leven. Het 
boek is verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
in Heemstede.
Ton van den Brink   

Maandafsluiting bij WIJ Heemstede:
Vrolijke Vrijdag

Heemstede - Vrijdag 25 maart is er vanaf 15.00 uur weer 
van alles te doen in De Luifel: inloop voor workshops, een 
mini-Paasbingo, spel en muziek… Je bent welkom op de 
inloop oriëntatie voor vrijwilligerswerk van 15 tot 17 uur. 
Er is bijvoorbeeld ook kickboksen van Jermaine Dahl, de-
mo tussen 15.30 en 16.30 uur. Kijk voor meer informatie 
op: www.dahltrainingen.nl.
De Luifel vind je aan de Herenweg 96, Heemstede. El-
ke laatste vrijdag van de maand is er een Vrolijke Vrijdag. 
Gratis toegang. Thee en koffie zijn ook gratis, en de bar is 
open voor andere (betaalde) drankjes.
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Back-In-Time met Retro-Dj Bob
Regio - Herinnert u zich nog 
de vrij-dansavonden bij de 
dansschool in de jaren 80 of 
uw schoolfeesten in de jaren 
70? Dit soort avonden kunt u 
opnieuw beleven wanneer u 
de Back-In-Time Party’s be-
zoekt die PLM Entertain-
ment & Events voor u organi-
seert in het kader van BOB’s 
Revival. Op 15 april is er een 
Swing Inn Party met de lek-
kerste muziek uit de jaren 
50 tot en met 80, een breed 
programma met disco, pop, 
soul, latin, ballroom, reggae 
en ballads in een fijn pro-

gramma gebracht door een 
fantastische live-band, een 
meerdere voor deze gelegen-
heid samengestelde forma-
ties, die een ode brengen aan 
een artiest(e) of band, omlijst 
met beeld en geluid door Re-
tro-Dj Bob actief in de regio 
in de jaren 1976 tot 2012. De-
ze avond vindt plaats bij First 
Place, het restaurant in het 
Sportcentrum Koning Willem 
Alexander, Bennebroeker-
weg 800 in Hoofddorp. Kaar-
ten vanaf 9,- euro.
Alle info op:
www.Back-In-Time.nl.

Pasen op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Zoals ieder 
jaar is het Paasfeest weer een 
grote gebeurtenis op Land-
goed Groenendaal. De len-
te is begonnen en dat is na-
tuurlijk goed zichtbaar in het 
prachtige Groenendaalse bos 
om het landgoed heen. Daar-
om staan op 27 of 28 maart 
de heerlijkste paasgerech-
ten op het menu. Dus reden 
genoeg om te genieten met 
vrienden en familie van een 
lekkere Paasbrunch of Paas-
menu (lunch/diner), wellicht 
in een heerlijk lentezonne-
tje op het terras. Het is een 
feest voor de zintuigen want 
chef-kok René Hoek zet de 
lente op tafel. “Het wisselen 
van de seizoenen is voor mij 
een mooi moment. De lente 
komt eraan en dat betekent 

de overgang van de zwaar-
dere smaken van de winter 
naar de lichtere smaken van 
de lente. Je bent dan ook wel 
toe aan iets nieuws en kijk 
je als chef uit naar de komst 
van nieuwe ingrediënten. Dat 
geeft weer nieuwe inspiratie”, 
aldus René.
De traditionele PaasBrunch 
in een eigentijds jasje kan 
al genuttigd worden voor 
32,50,– per persoon. Het me-
nu bestaat onder andere uit 
gelaagde sandwiches, zoete 
verwennerij & hartige bites. 
Het viergangen PaasMenu 
wordt geserveerd zowel bij 
de lunch als bij het diner voor 
42,50,- per persoon. René 
heeft het menu met zorg sa-
mengesteld en niets is hem 
te gek. “Ik houd van een goe-

de afwisseling van smaken, 
die elkaar toch complimen-
teren. Daarom heb ik geko-
zen voor kalfspastrami, pasti-
naak velouté, een lamskote-
lette en chocolade met lemon 
curd en crumble toe.” 
En voor eventuele dieetwen-
sen of persoonlijke voorkeu-
ren heeft de chef altijd een 
passend alternatief.
Voor meer informatie over de 
details van de PaasBrunch en 
de complete invulling van het 
viergangenmenu kunt u kij-
ken op:
www.landgoedgroenendaal.nl/
Pasen.
Reserveren kan via de websi-
te of via 023-5281515. Gelie-
ve wel bij de reservering aan 
te geven of u komt voor de 
PaasBruch of het PaasMenu.

Lezing: ‘Rembrandt en zijn
anatomische lessen’
Heemstede - Dinsdag 22 
maart vindt de Trefpuntlezing 
‘Rembrandt en zijn anatomi-
sche lessen’ plaats bij WIJ 
Heemstede.
Voor het Amsterdamse chi-
rurgijnsgilde heeft Rem-
brandt (1606-1669) twee 
grote, anatomische lessen 
geschilderd. De eerste schil-
derde hij in 1632: de anato-
mische les van Dr. Tulp. De 

tweede schilderde hij in 1656. 
Op dat schilderij, is de prae-
lector anatomicus Dr. Dey-
man aan het werk. Deze twee 
schilderijen maken deel uit 
van een reeks groepsportret-
ten die in de Waag in Am-
sterdam hingen. Hier was 
een anatomisch theater, waar 
in de wintermaanden les-
sen werden gegeven. Soms 
met honderden aanwezigen: 

chirurgijns en doctoren, be-
langstellenden en leerlin-
gen. De geschilderde anato-
mische lessen maken duide-
lijk hoe Amsterdam de kwali-
teit van de gezondheidszorg 
oprobeerde te verbeteren en 
vertellen over de stormachti-
ge ontwikkeling van de ken-
nis van het menselijk lichaam 
in de 17e eeuw.
Belangstellenden zijn wel-
kom om 14.00 uur en de en-
tree is 4,-. Herenweg 96.
Opgeven: (023) 548 38 28 
kies 1 of bij de receptie van 
de Luifel.

In concert: Van Swieten Society 
met als gast Antoine Bodar
Heemstede - Een week voor 
Pasen – op vrijdag 19 maart - 
is er een bijzonder concert in 
de Oude Kerk in Heemstede.
Van Swieten Society, met 
als gast Antoine Bodar, voe-
ren dan Haydns ‘Sieben letz-
ten Worte’ uit. Het zijn zeven 
woordloze adagio’s die de 
zeven kruiswoorden van Je-
zus verbeelden. Haydn geeft 
treffend en aangrijpend uit-
drukking aan de emoties en 
stemmingen die Jezus’ laat-
ste woorden oproepen. De 
delen werden oorspronke-
lijk onderbroken door gebe-
den en de bijbehorende Bij-
belteksten. De hoofdrol is uit-
eindelijk voor de muziek, die 
voor zich spreekt.
Als ergens de uitdrukking 
“Muziek begint waar woor-
den eindigen” op van toe-
passing is, dan is het op deze 
ontroerende passiemuziek.
Haydn beschouwde de Ze-
ven Laatste Woorden als ‘het 
beste van al mijn werken’. In 
een brief schreef hij: ‘Iedere 
sonate, of liever iedere zet-
ting van de tekst, wordt uit-
gedrukt alleen door instru-
mentale muziek; maar op 
zo’n manier dat het een die-
pe indruk maakt zelfs op de 
meest onervaren luisteraar.
Het hele werk duurt iets meer 
dan een uur, maar er is en 
kleine pauze na elke sonate 
zodat men zich kan bezinnen 

op de volgende tekst.’
Zijn geniale gevoel voor reto-
rica en religieuze symboliek 
maken de negen delen van 
de Zeven Laatste Woorden 
tot een monument van muzi-
kale en emotionele, maar ook 
intellectuele diepgang.
De Van Swieten Society is 
bepaald niet onbekend in 
Heemstede , maar brengt  nu 
deze combinatie van religieu-
ze muziek en retorica  -heel 
verrassend- samen met An-
toine Bodar!
De aanvang is 20.15 uur en 
de entree: 25,-.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of voor-
afgaand aan de voorstelling.

Workshop ‘Mergelsteen 
bewerken’ bij WIJ Heemstede
Heemstede - Mergel is een 
afzettingsgesteente bestaan-
de uit een mengsel van klei 
en fijn verdeelde kalk, dat 
heel goed is te bewerken met 
een schaaf, veil, zaag e.d.
In deze workshop van Lydia 
van Wilgenburg kunt u een 
beeldje maken van mergel-
steen voor bijvoorbeeld in de 
tuin of in huis. Houdt u van 

boetseren en heeft u nog niet 
met steen gewerkt, dan is de-
ze workshop voor u een uit-
daging. Mergelsteen is zeer 
zacht en daardoor is het 
heel gemakkelijk om er aller-
lei vormen aan te geven. Als 
u de mergelsteen buiten zet 
dan wordt de steen keihard. 
Ook als u met speksteen of 
andere stenen heeft gewerkt 

is deze workshop een aan-
rader. In een workshop van 
4 uur kunt u een klein beeld 
afmaken. Zoekt u een groter 
stuk steen uit, dan hebt u wat 
meer tijd nodig, maar u kunt 
het thuis natuurlijk afmaken! 
Er zijn maximaal 8 deelne-
mers.
Opgeven voor deze work-
shop kan tot uiterlijk 24 
maart. Kijkt u op  www.cas-
ca.nl of belt u van maandag 
t/m donderdag tussen 9 en 
16 uur of op vrijdag tussen 9 
en 13 uur, tel. 023-548 38 28 
kies 1.
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Zilveren sieraden en leren tassen van 
Simbólica Fair Trade in de Wereldwinkel
Heemstede - Sinds 2005 
brengt Simbolica de prachti-
ge zilveren sieraden van zil-
versmeden uit Mexico en 
Guatemala in Nederland op 
de markt. Fairtrade gecerti-
ficeerd, dus geproduceerd 
en verhandeld met respect 
voor mens en milieu. Dat is 
de missie. Regelmatig vinden 
audits plaats, in Nederland 
en in de productielanden.
Bij de Wereldwinkel in Heem-
stede vindt u deze artikelen.

Met een klein team werkt 
Simbolica met veel plezier 
vanuit Culemborg aan de 
ontwerpen, de communica-
tie en het verwerken van or-
ders. In constant contact met 
de producenten in Mexico en 
Guatemala. Het contact met 
hen is rechtstreeks, geen tus-
senschakels. Dat werkt pret-
tig, snel en controleerbaar. 
Regelmatig worden de pro-
ducenten in Mexico en Gu-
atemala bezocht om te wer-
ken aan productontwikke-
ling. Iedere producent heeft 
een ontwikkelplan waar aan 

gewerkt wordt. Eeuwenoude 
symbolen worden gebruikt in 
de ontwerpen. 
Sinds begin van 2015 is met 
een team van professionals 
gewerkt aan de ontwikke-
ling van nieuwe lijn : Bohe-
mian Fair Trade. Binnen deze 
lijn worden tassen en siera-
den gemaakt met ontwerpen 
van Esther Krak. Trendy kwa-
liteitsproducten. Natuurlijk 
ook weer fairtrade gecertifi-
ceerd. Handgemaakt van na-
tuurlijke en gerecyclede ma-
terialen door de Maya bevol-
king van Guatemala. Fashio-
nable tassen van gehaakt ka-
toen, leren nubuck tassen, 
leren tassen met koeienvacht 
en sieraden van gerecyclede 
glaskraaltjes.
Wereldwinkel Heemstede 
verkoopt oa. sieraden en le-
ren tassen van Simbolica.

Give Back
Naast een eerlijk loon, waar-
door de levensomstandig-
heden van de producen-
ten zijn verbeterd, komt 10% 
van de opbrengst van Sim-

bólica Fair Trade ten goede 
aan de schoolprojecten van 
Stichting Simbolica Projecten 
waardoor honderden Maya 
kinderen ieder jaar weer naar 
school kunnen. Met de aan-
koop van een uniek en tren-
dy sieraad steun je dus op 
meerdere manieren de inwo-
ners in de dorpen van de pro-
ducenten.

Wereldwinkel Heemstede 
geeft ook ieder jaar een deel 
van haar opbrengst aan pro-
jecten in ontwikkeling. Zo kon 
in 2015 een aantal projecten 
in Nepal gesteund worden 
bij de wederopbouw na de 
aardbeving. Een kippenpro-
ject in India voor mensen uit 
de laagste kaste die zo hun 
eigen inkomen kunnen ver-
dienen en een schoondrink-
waterproject in Ethiopië. 
Voor een uniek en persoonlijk 
cadeau gewoon naar de We-
reldwinkel Kijk ook op face-
book en de website www.we-
reldwinkelheemstede.nl
Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29. 

Een ‘James’ in de ontvangstruimte...
Succesvol Wine & Art event in
wooncomplex Nieuw Overbos
Heemstede - Op donderdag 
25 februari was er exclusief 
voor huurders van een appar-
tement in Nieuw Overbos een 
Wine & Art event. Het event 
vond plaats in de prachtige 
hal van het complex aan de 
Burgemeester van Lennep-
weg in Heemstede. Er werd 
een wijnproeverij aangebo-
den door een lokale wijnle-
verancier in de unieke setting 
van kunst van een lokale kun-
stenares. Het bleek een groot 
succes: er kwam veel bewo-
ners op af. Sinds 1 februari is 
er een nieuw woonconcept 
gestart in Nieuw Overbos: 
James. James is de personal 
assistant die de bewoners bij 

hun woning krijgen en re-
gelt de zaken waar ze geen 
tijd voor of zin in hebben. 
James is geïnspireerd op het 
Amerikaanse ‘Doorman’ con-
cept, bekend uit diverse films. 
Hierbij is er altijd iemand be-
neden in de ontvangstruimte 
om je te begroeten, een pak-
je aan te nemen, een repara-
tieverzoek in te dienen of om 
gewoon even te praten. In de 
toekomst zal James meer ini-
tiatieven nemen en events 
organiseren om Nieuw Over-
bos tot een unieke woonlo-
catie te maken. 

Informatie op: www.hurenin-
nieuwoverbos.nl.

Verhuizing van Haven 
Heemstede goed uitgepakt
Autobedrijf Schalken 

nu op Leidsevaart
Regio – Het viel niet mee 
voor Autobedrijf Schalken 
om weg te gaan uit de Ha-
venstraat in Heemstede, 
zo vertrouwd met de buurt 
en de vele klanten. Het viel 
helemaal niet mee om een 
geschikte locatie te vinden 
om de toekomst van Auto-
bedrijf Schalken zeker te 
stellen, maar het kwam he-
lemaal goed op de Leidse-
vaart 572 op de grens 
Heemstede/Haarlem. Ge-
makkelijk bereikbaar van-
uit Heemstede, eenvoudig 
parkeren in het ruime pand 
en eventueel aan de ach-
terzijde, aan de Grijpestein-
weg 19. Vanwege de wo-
ningbouw in het haven-
project moesten ze weg na 
dertig jaar. 

Maar wat zijn ze blij dat het 
zo uitgepakt heeft. Daniël 
Valkenaar gaat over twee 
jaar het autobedrijf overne-
men. Hij ziet nu een goede 
toekomst en die was er op 
het ‘haventerrein’ niet meer. 
Daniël is bijna twaalfen-
eenhalf jaar bij Schalken 
in dienst, hoe is dat moge-
lijk? Zag het daar niet zit-
ten met die onzekerheid, 

maar loopt nu te fluiten. 
Wat een zaak! Licht, ruimte, 
enkele bruggen extra, dus 
je kan nog sneller werken, 
goede verbindingen aan de 
Leidsevaart, groter groeien 
hoeft niet. Hij wil graag zelf 
de contacten met de klan-
ten houden. Mazda en Ford 
zijn de goede pijlers waar-
op je kan bouwen. Lekker 
werken in de grote ruim-
te aan APK voor 19 euro, 
de winterbanden op velgen 
wisselen voor 49 euro en 
opslaan inclusief. 

Onderhoud aan alle mer-
ken auto’s en de gediplo-
meerde Daniël houdt de 
techniek goed bij. Heeft net 
de cursus ‘rijden zonder 
chauffeur’ gedaan. Nu vast 
een stukje toekomst leren. 
De moderne elektronica 
bijhouden, want het gaat 
allemaal snel. Hij heeft er 
geen moeite mee maar wil 
wel bijblijven.
Gelukkig weten zijn vas-
te klanten de garage van 
Schalken weer te vinden op 
het nieuwe adres, Leidse-
vaart 572,
telefoon 023-5293731.
Ton van den Brink

Mega 
snuffelmarkt in 
Nieuw-Vennep
Regio - Nog mooie oude 
spullen en bijzondere items 
tegenkomen… Dat kan 
gerust op de mega snuffel-
markt die zondag 20 maart 
wordt gehouden in de Van 
Zantenhal te Nieuw-Ven-
nep, tussen 9.00 en 16.30 
uur.
De entreeprijs bedraagt 
4 euro voor volwassenen, 
kinderen onder geleide t/m 
12 jaar hebben gratis toe-
gang. Parkeren is koste-
loos.
De Van Zantenhal ligt aan 
de IJweg 1415 te Nieuw-
Vennep (borden Getse-
woud Noord volgen)

Paasmenu in Eethuis de Luifel
Heemstede - Dinsdag 22 
maart is er een themamaal-
tijd bij WIJ Heemstede in 
de Luifel aan de Herenweg 
96. Het betreft een Paas-
menu. 
U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het 

aantal personen waarvoor 
u reserveert. Aanschui-
ven aan de stamtafel, voor 
mensen die alleen komen 
maar graag samen willen 
eten, kan om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren en informatie 
via 023 – 548 38 28 kies 1.
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Onvergetelijk optreden van Marc de Hond

Mensen met beperking mobieler 
dankzij Zonnebloemauto
Heemstede - Een Fiatbe-
stelauto met een grote rode 
strik, een jongeman in rol-
stoel, enkele grijze pakken en 
een meneer van Zonnebloem 
keurden vrijdagavond een 
rolstoelauto voor de ingang 
van Theater de Luifel. Drs. 
Merijn Snoek, wethouder van 
gemeente Haarlem, gaf het 
startschot voor de actie om 
deze unieke auto naar Haar-
lem te halen. Tienduizend eu-
ro nog te gaan, maar de gas-
ten van de Zonnebloem kun-
nen deze aangepaste au-
to al huren. Wel je eigen rol-
stoel of scootmobiel meene-
men en je kunt instappen via 
de achterdeur. De auto heeft 
maximaal vijf zitplaatsen (in-
cl. chauffeur) en ruimte voor 
een rolstoel of scootmobiel, 
afhankelijk van type auto of 
hulpmiddel. De auto is voor-
zien van airco. De bediening 
van de Zonnebloemauto is 
niet aangepast. De bestuur-
der moet in bezit zijn van rij-
bewijs B. De regio’s Haarlem 
en Zuid Kennemerland heb-
ben zich ten doel gesteld om 
dit jaar tenminste één Zonne-
bloemauto permanent in de-
ze regio te stationeren. Daar-
voor zullen dit jaar een aan-
tal acties georganiseerd wor-
den met het doel om 10.000 
euro te werven, zodat ook in 
deze regio mensen met een 
beperking mobieler kunnen 
worden.

De regio Kennemerland fun-
geert als pilotproject voor een 
aantal unieke fondsenwer-
vingcampagnes. In de loop 
van 2016 zal een crowdfun-
dingcampagne gestart wor-

den. De eerste wervingsactie 
wordt gestart via een kans-
kaartenactie die ondersteund 
wordt door Jumbo in Haar-
lem. Als deze actie een suc-
ces blijkt, dan zullen mogelijk 
ook andere supermarkten in 
Haarlem hier aan mee willen 
werken. In het theater mocht 
zonnebloemman Fred Ro-
senhart ruim 200 bestuurs-
leden en vrijwilligers van 13 
afdelingen uit Haarlem en 
Zuid Kennemerland begroe-
ten voor een quiz, een drank-
je/hapje en een onvergetelijk 
optreden van Marc de Hond, 
die een gedeelte van zijn 
theaterprogramma ‘Scher-
ven brengen Geluk’ presen-
teerde. Marc heeft al 13 jaar 
een dwarslaesie, hij gaat er 
nu luchtigjes mee om na een 
zeer moeilijke periode. Speelt 
met de veel gestelde vraag 
van betrokken mensen: ”Hoe 
komt u eraan?” Na zijn ant-
woord volgt altijd het woord 
“vreselijk”. Hij laat het publiek 
de vraag stellen en laat zijn 
fantasie antwoorden met bal-
konscenes en sportongeval-
len. Zijn dromen als kind om 
de beste keeper van Neder-
land te worden. Oranje ha-
len! Trots toont hij zijn oran-
je shirt waarin hij in het na-
tionale team basketbal voor 
gehandicapten speelt! Rela-
tiverend: “Niet elke wedstrijd 
hoor.” Hij vertaalt en zingt zelf 
‘Het tuinpad van zijn vader’ 
op ontroerende wijze naar 
zijn eigen pad. Frustreren of 
accepteren, Marc maakt er 
een nieuwe uitdaging van. 
Wat een prachtverhaal, voor-
al die Zonnebloemers die 
hier en daar wat gewend zijn. 

Wat een prachtig verhaal om 
mensen in een rolstoel te rij-
den naar een stuk vrijheid, 
waar een Zonnebloem 2016 
zich opmaakt voor de toe-
komst die Marc best ziet zit-
ten. Zijn verhaal kunt u lezen 
in zijn boek ‘Kracht’.
Ton van den Brink

Debat winkelvisie zorgt 
voor scherp politiek debat
Heemstede - Het was Johan 
Maas (PvdA) die de kat de 
bel aanbond tijdens de ver-
gadering van de commissie 
ruimte op 10 maart. De inlei-
dende beschietingen waren 
al gedaan door de verschil-
lende insprekers.
Ook de partijen lieten zich 
niet onbetuigd door de wet-
houders Ates en Hooij een 
stortvloed aan vragen voor te 
schotelen. GroenLinks had er 
al 17 bedacht en de andere 
partijen volgden rap. Het col-
lege heeft de winkelvisie van 
het bureau DTNP goeddeels 
overgenomen. Op een aantal 
punten valt de keus op afwij-
kende oplossingen. Niemand 
blijkt echt tevreden over de 
voorstellen. De vier zebra-
paden gaan parkeerplaatsen 
kosten. Tweerichtingsverkeer 
op de Binnenweg noord ziet 
een aantal partijen wel zit-
ten, andere weer helemaal 
niet. Zo ging het op uiteenlo-
pende punten, zoals parkeer-
duur, wijziging voorrangsre-
gels, bebording etc. De win-
keliers waren erg ontevre-
den. Vrijwel niets van hun 
wensen was terug te vinden 
in de voorgestelde besluiten. 
Het hete hangijzer is en blijft 
de vestiging van een grote 
Vomar aan de Binnenweg/
Eikenlaan. Het college hield 
vast aan het gesloten colle-
geakkoord door de vestiging 
af te wijzen. De reden: onvol-
doende draagvlag. Tijdens de 
laatste verkiezingen behaal-
de HBB grote winst door de 
plannen af te wijzen en zich 
te scharen achter de gro-
te groep tegenstanders van 
de bouw. In de raad was de 
meerderheid ook tegen. VVD 
en CDA waren voor. HBB, 
PvdA en GoenLinks tegen. 
D66 spaarde de kool en de 

geit door onder voorwaar-
den akkoord te gaan. Weten-
de dat aan deze voorwaar-
den nauwelijks kon worden 
voldaan. Met enige fantasie 
kon men D66 dus onder de 
tegenstemmers scharen. Na 
de teleurstelling, dat D66 zelf 
geen deel uitmaakte van het 
bestuur, steunde de partij op-
eens de bouwplannen. 

Deze houding viel verkeerd 
bij Maas (PvdA) en hij open-
de de aanval door D66 te be-
wegen eens een ferm stand-
punt in te nemen. “Dient 
u maar een motie in dat de 
passage over het draagvlak 
uit het stuk moet verdwij-
nen”, beet hij D66 toe. Daar 
voelden de democraten niets 
voor. Maas ging verder: “Al 
ben ik een van de tegenstan-
ders, dan kom ik zelf wel met 
een motie. U zult dan ge-
dwongen worden een stand-
punt in te nemen.” Het woord 
draagvlak bleek in de mode 
deze avond. Wethouder Ates 
werd opgedragen een ‘draag-
vlakgesprek’ te organise-
ren met Hoorne BV (ontwik-
kelaar Vomar) en de buurt-
bewoners. Doel: kijken of er 
toch ergens oplossingen zijn 
die beide partijen tevreden 
stemmen. Niet eenvoudig! 
Het verkeer en parkeren rond 
de Eikenlaan plus de bevoor-
rading van de winkel ligt las-
tig. De commissieleden heb-
ben haast, maar het college 
kon slechts toezeggen in mei 
met een hernieuwd voorstel 
te komen. Dit naar aanleiding 
van de op- en aanmerkingen 
van de commissieleden en de 
insprekers. Het politieke spel 
is op de wagen en krijgt nog 
een interessant vervolg de 
komende maanden. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Nog even en 
er schiet overal te kust en 
te keur kleur uit de grond 
en uit struiken en bomen. 
Nu alvast dicht bij de grond 
deze anemoon en de kro-
kusjes. Zo mooi blauw-
paars, daar krijg je een len-
tegevoel van! De krokusjes 
staan bij de kapschuur van 
Kom in Mijn Tuin en deze 
anemonen ook.
Het is er eentje uit de Ra-
nolkelfamilie, een vroeg 
knolletje. De plant komt 
van nature voor in het Mid-
dellandse zeegebied. Een 
meerjarige plant voorzien 

Bijna lentefoto!

van een rozet van enkele 
grondbladeren. Leuke bo-
dembedekker in diverse tin-
ten, verlangt naar zon. Het 
is verstandig om het knolle-

tje een paar uur in het water 
te weken voor het geplant 
wordt.

Fotografie:
Marenka Groenhuijzen
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Passieconcert in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 20 
maart is het Palmzondag. Een 
mooie gelegenheid voor u om 
naar de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de te komen om een Passie-
concert te beluisteren.
Het concert wordt uitgevoerd 
door het a capella ensemble 
Corde Vocali, de leiding van 
dit ensemble is in handen 
van Eric Jan Joosse.
Op het programma: De 

klaagzangen van Jeremia, 
Thomas Tallis( 1505- 1585) 
Deze Engelse organist/com-
ponist schreef deze lamenta-
tie. De klaagzangen van Je-
remia spelen al sinds eeuwen 
een rol in de aanloop naar 
Pasen. Van Francis Poulenc 
(1899- 1963)  Quatre motets 
pour un temps de pénitien-
ce. Teksten die van oudsher 
werden gebruikt in de liturgie 
van de lijdensweek.

Deze muziek wordt afgewis-
seld met andere motetten en 
koralen passend in de Pas-
sietijd. Corde Vocali sluit af 
met een jubelende vooruit-
blik naar Pasen.
Het concert begint om 15.00 
uur. Bij de uitgang is een col-
lecte om de onkosten te be-
strijden, wat daarvan over-
blijft is voor de afbetaling van 
de vorig jaar aangeschafte 
vleugel.
Thee, koffie en gebak ver-
krijgbaar in de Pauwehof.

Voorjaarsshow Jan Makkes
‘Zijn leven was wonderlijk, 
zijn werk nog meer’
Regio – Rond Pasen en Pink-
steren kan men in de Muse-
umboerderij Jan Makkes te 
Velserbroek weer genieten 
van een wereld vol kleur op 
een unieke locatie. De Paas-
expositie is van zaterdag 19 
maart tot en met zondag 3 
april. De Pinksterexpositie is 
vanaf Hemelvaartsdag 5 mei 
tot en met maandag 16 mei, 
dagelijks tussen 11.00 en 
18.00 uur.
Aan de hand van veel eer-
der niet getoond werk krijgt 
de bezoeker een goede in-
druk van het talent, het unie-
ke kleurgebruik en de mens 
Jan Makkes. Ongeveer 100 
schilderijen,  pastels, teke-
ningen en gouaches wor-
den vertoond in verschillen-
de ruimtes in de Museum-
boerderij die speciaal hier-
voor in sfeer is gebracht. De 
toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn 
bijzondere kleurgebruik. Op 
de tentoonstelling is te zien 
dat hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 
Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar: door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk bewon-
derden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vre-
de. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer’’, vertelt zijn weduwe El-
ly Makkes. In de eeuwenou-

de museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto’s van 
deze bijzondere kunstenaar 
te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rond-
leidingen door de boerde-
rij, die zowel binnen als bui-
ten een plaatje is. Uiteraard is 
het aanwezige werk van Jan 
Makkes te koop, net als het 
prachtige fotoboek over zijn 
leven. 
Locatie: Hofgeesterweg 22a 
in Velserbroek. Buiten ge-
noemde tijden is men na te-
lefonische afspraak wel-
kom, bel hiervoor met 023-
5376227. Parkeren kan op 100 
meter afstand van de boer-
derij bij voetbalvereniging 
VSV aan de Hofgeesterweg. 
Zie ook:
www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Heemstede - Fietsen voor 
het plezier. Dat gebeurt el-
ke woensdag en donderdag 
van het voorjaar tot ver in de 
herfst, zolang het weer goed 
blijft. De groep probeert zo-
veel mogelijk verschillen-
de routes te rijden, waarbij 
zij hun best doen het druk-
ke verkeer zoveel mogelijk 
te vermijden. Af en toe wordt 
een route elders in het land 
gefietst, dat is ook altijd heel 
leuk!
De dondergroep (55+) fietst 
ongeveer 45 km per keer, de-
ze start op 7 april en hier zijn 

nog een paar plekjes om mee 
te fietsen, dus geef u snel op! 
De woensdaggroep (65+) 
fietst ongeveer 15 km. per 
uur en 40 km. per keer, de-
ze groep heeft weer plaats 
voor nieuwe aanmeldingen, u 
bent van harte welkom.
Er wordt gestart vanaf WIJ 
Heemstede de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Opge-
ven kan via de website www.
wijheemstede.nl of telefo-
nisch van maandag t/m don-
derdag tussen 9 en 16 uur en 
op vrijdag tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Loven en 
bieden 

op grote 
rommelmarkt

Regio - Zondag 20 maart 
wordt weer een gezellige 
rommelmarkt gehouden in 
de Spaarnehal te Haarlem. 
In deze sportaccommoda-
tie pal naast winkelcentrum 
Schalkwijk, wisselen die dag 
weer vele gebruikte goede-
ren, na het loven en bieden, 
van eigenaar. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd di-
vers en verrassend: van oude 
obligaties tot een authentiek 
houtsnijwerk of van een jaren 
zestig meubeltje tot een dvd 
van Phil Collins.
De vlooienmarkt duurt van 
9.30 tot 16.00 uur en de toe-
gang bedraagt 2,50 euro per 
persoon (kinderen tot en 
met 11 jaar en onder bege-
leiding hebben vrij entree). 
Gratis parkeergelegenheid is 
op loopafstand ruimschoots 
aanwezig.
Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen 
naar organisatieburo MIKKI, 
0229-244739 of 244649. Of 
kijk op: www.mikki.nl.

Fietsen Recreatief 65+ en 55+

Inloop ‘Oriëntatie op Vrijwilligerswerk’
Heemstede - Vrijwilligerspunt Heemste-
de houdt vrijdag 25 maart tussen 15.00 en 
17.00 uur een open inloop over vrijwilligers-
werk bij WIJ De Luifel aan de Herenweg 96. 
Er wordt informatie gegeven over wat vrij-
willigerswerk inhoudt, soorten vrijwilligers-
werk en bij welke organisaties, wat vrijwil-
ligerswerk u te bieden heeft, wat er van u 

verwacht wordt en wat u van de organisa-
tie kan verwachten. Ook U kunt een kijk-
je nemen in de vacaturebank, deze geeft 
een goed beeld van wat er in Heemstede en 
omgeving te doen is. Aanmelden voor deze 
dag hoeft niet.
Voor informatie:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Expositie olieverfcursisten
Heemstede - Van maan-
dag 21 maart tot en met 
vrijdag 13 april is bij WIJ 
Heemstede een exposi-
tie te zien van de cursisten 
van Gemma van Schende-
len (cursus Schilderen met 
olieverf – beginners en ge-
vorderden).
Het accent ligt in deze cur-
sus beeldende vorming op 
de eigen verbeelding en 
fantasie. Heerlijk om met 
penseel en olieverf vrijuit 
te fantaseren en te compo-
neren. Eigenschappen van 
olieverf, kleurgebruik en 
compositie worden natuur-
lijk ook besproken.

De prachtige kunstwer-
ken die de cursisten heb-
ben gemaakt zijn te zien in 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede tij-
dens openingsuren: maan-
dag t/m vrijdag van 9-12 
uur en van 13-17 uur.
U bent van harte welkom! Paaskip van papier maken

Heemstede - Bij de Knut-
selclub kun je op woens-
dagmiddag 23 maart tussen 
13.30 en 15.00 uur een Paa-
skip maken. Je bent welkom 
in De Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Kosten zijn 5,-, een kaart voor 
5 keer kost 22,50.

Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 
1. Op woensdag 30 maart 
maken de kinderen een sleu-
telhanger van touw en kralen. 
Kijk voor het programma van 
april op:
www.wijheemstede.nl.
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Heemstede - Afgelopen za-
terdag 12 maart was het een 
drukte van belang bij stich-
ting Kom in mijn tuin, kort-
weg KIMT. Veel vrijwilligers 
en passanten die de oproep 
hadden gelezen kwamen 
naar het Groenendaalse Bos 
in Heemstede om de handen 
uit de mouwen te steken bij 
KIMT onder een strakblauwe 

lucht waarbij de zon uitbun-
dig scheen.
Er werd geschoffeld, onkruid 
weggetrokken, de kozijnen 
en ramen van de kapschuur 
werden in de verf gezet, er 
worden bomen geplant en 
het insectenhotel werd ver-
plaatst. Kortom, er is heel 
hard gewerkt door iedereen.
Om 16.00 uur was het tijd 
voor een drankje en een hap-
je en die werden heerlijk in 
de zon genuttigd! Om 17.00 
uur kon het bestuur terugkij-
ken op een hele nuttige mid-
dag. 

Kom in mijn tuin is een bij-
zonder groen-, natuur- en 
educatief project. Het doel is 
om kinderen, ouders/groot-
ouders en mindervaliden te 
onderrichten over natuur en 
gezonde voeding. Het bevor-
deren van de kennis van- en 
het plezier in het (moes)tui-
nieren en om de kennis te 
behouden en door te geven 
aan de nieuwe generaties. 

Michiel Borstlap: “Ik ben met mijn 
muziek echt in mijn hart gedoken”
Heemstede - Een spran-
kelende muzikale tekening 
met de voortvloeiende lijnen 
waarop je kunt wegdromen, 
oftewel een genot voor het 
oor. Achter de mooie Stein-
way-vleugel, een ‘oudere da-
me’ uit 1912, wist Michiel 
Borstlap afgelopen vrijdag-
avond het publiek in de Ou-
de Kerk te bekoren met zijn 
eigen composities. Dan weer 
easy en dan weer een vleug-
je jazz. In een stuk beroerde 
Michiel zelfs rechtstreeks de 
snaren, alsof het instrument 
een gitaar was. Aaneenge-
sloten speelde de befaamde 
componist/pianist zijn unie-
ke stukken, die het voorrecht 
heeft gehad met diverse mu-
zikale grootheden der aarde 
samen te werken. Ook zijn 
familie was aanwezig. Na het 
concert een kort interview, in 
aanwezigheid van zijn  nicht-

je en neefje. Michiel: “Ik speel 
graag in kerken zoals deze, 
vanwege de mooie akoes-
tiek. De Oude Kerk vond ik 
echt top en daarnaast is de-
ze kerk een prachtige locatie. 
Ik deed natuurlijk extra mijn 
best, omdat mijn kleine neef-
je en nichtje meeluisterden”, 
glimlacht Michiel. Zijn nicht-
je: “Mijn oom deed het goed, 
hij speelde zelfs een stuk 
op de maat van de luidende 
kerkklokken. Dat vond ik zo 
knap.” Leidde dan de kerk-
klok Michiel niet af tijdens 
het spelen? “Nou nee hoor”, 
vervolgt Michiel, “Ik heb zelfs 
een keer in Damascus ge-
speeld, terwijl het gezang in 
de nabijgelegen moskee van-
uit de minaretten losbarstte. 
Maar toen kwam er toch een 
dame langs die me vriende-
lijk in het Engels verzocht niet 
verder te spelen.” In een stuk 

beroerde Michiel zelfs recht-
streeks de snaren, alsof het 
instrument een gitaar was. 
Michiel: “Ja, ik vind dat leuk 
om dat te doen, om te kijken 
of er nog meer uit het instru-
ment te halen valt. Het mooi-
ste van het tokkelen is dat je 
ook keihard dynamisch kunt 
spelen. Maar ik heb op de-
ze vleugel, de  ‘oudere da-
me’,  geen enkele keer bo-
ven mezzoforte uitgespeeld. 
Omdat ik weet als ik dat doe, 
dat ik daar spijt van heb in 
het laatste speeluur, omdat 
de piano dan vals kan zijn. 
En deze vleugel is werkelijk 
een prachtig instrument. Wie 
er invloed op mijn werk heb-
ben gehad? Ja, eigenlijk ie-
dereen, dat begint al vroeg 
in je jeugd: je moeder, je zus 
en dan anderen. Mensen in-
spireren mij. Er is gewoon 
ook heel veel goede muziek. 

Veel mysteries tijdens literaire wandeling 
van Haarlem naar Heemstede
Heemstede – Laurens Jans-
zoon Coster staat al op de 
wandelaar te wachten, al ja-
ren op de Grote Markt, met 
een geheim. Een geheim dat 
onthuld werd door Flip Ham-
mann tijdens een virtuele 
wandeling die hij dinsdag-
middag hield in De Luifel. 
Flip wandelend van scherm 
naar projector, het publiek 
zittend in hun stoel, maar 
soms wel op het puntje als 
Flip weer een mysterie van 
een literaire hoogvlieger ont-
hulde. Bijna iedere literaire 
bobo die hij vond tussen de 
twee Bavo’s in Haarlem en 
Heemstede hadden een mys-
terie gemeen. Laurens Jans-
zoon Coster, die letters stal 
van Gutenberg en daarmee 
in Holland als uitvinder van 
de boekdrukkunst werd be-
schouwd. In 1423 was Lau-
tje echter 13 jaar! Het beeld 
van Harry Mulisch kijkt naar 
Coster en denkt nog aan de 
herensociëteit de Teister-
band die was gevestigd in 
de kelders van het Restau-
rant Brinkmann aan de Gro-
te Markt. Men trof er kun-
stenaars en kunstminnaars, 
schilders, musici, schrijvers 
en journalisten. Het bestuur 
organiseerde literaire avon-
den, die verzorgd werden 
door onder anderen Godfried 
Bomans, Harry Prenen, Har-
ry Mulisch, Ed. Hoornik, Hel-
la Haasse en Karel Jonckhee-
re. De naam van de sociëteit 
was ontleend aan de dich-

ter Willem Bilderdijk die zich 
Graaf van Teisterbant noem-
de. Louis Ferron, zijn afkomst 
was ook een mysterie, schreef 
er een boek over. De legen-
de dat Mozart ooit op het or-
gel in de Grote Bavo speelde 
wordt, aldus in het gesprek 
van Maarten van Rossum op 
TV met de organist, minstens 
betwijfeld. Mysterie? Flip 
Hammann was net terug van 
een lezing bij havisten waar 
hij Bomans noemde. Geen 
reactie bij de jeugd! Het pu-
bliek van Flip wist wel beter, 
die kenden hem van de TV uit 
de jaren 60 als de literaire lol-
broek. Van zijn sprookjes, Pa 
Pinkelman en tante Pollewop, 
zijn verblijf op Rottumerplaat 
wat hem slecht beviel. Zijn 
brief aan de gemeente na-
mens het gefingeerde ‘Rijn-
lands Genootschap’ om de 
Bakkenessergracht niet te 
dempen, het water stroomt 
er nog steeds, zo indrukwek-
kend was dat logo en ge-
schrift. Het publiek wil de 
stad uit wandelen, maar Flip 
ziet nog zoveel mysteries op 
weg naar de Haarlemmer 
Hout, waar de Camera Ob-
scura van Nicolaas Beets 
het monument kreeg. Beets 
schreef dit onder pseudo-
niem Multatuli, want een  do-
minee kon dit in die tijd on-
mogelijk schrijven. Via Ber-
kenrode, waar Bomans zijn 
‘Erik of Het klein insecten-
boek’ schreef, ging de wan-
deling naar het Huis te Man-

pad waar classicus en dich-
ter David Jacob van Lennep 
en schrijver/politicus Jacob 
van Lennep woonden. Da-
vid Jacob van Lennep plaats-
te in 1817 het monument De 
Naald, ter nagedachtenis 
aan de Slag bij Manpad, die 
in 1304 zou hebben plaats-
gevonden - oh mysterie - bij 
de kruising van de Manpad-
slaan en Herenweg. Om in 
Bennebroek bij de vroege-
re Geleerde Oude Man Mi-
chel van der Plas virtueel te 
ontmoeten met zijn teksten 
die hij schreef op het lied ‘Op 
een mooie Pinksterdag’. Nu 
in 2016 aanbevelenswaardig 
om deze virtuele wandeling 
met de Pinksteren en mooi 
weer nog eens met de hand-
jes op de rug te lopen.
Ton van den Brink

De muziek die ik nu maak, 
daar hoor je de persoon Mi-
chiel Borstlap in. De stijl van 
mijn muziek kun je omschrij-
ven als ‘Borstlap’. Ik heb alles 
gedaan voor mijn 45ste qua 
muziek. Sinds ik soloplaten 
ben gaan maken  en sinds de 
geboorte van mijn dochtertje 
Blue, ben ik echt in mijn hart 

gedoken. Dat is zo’n goede 
plek om van daaruit muziek 
te maken. Ik hou van alles in 
het pianospel. Het moet licht 
en sprankelend zijn en vooral 
naar het hart toe gericht zijn. 
Dat is eigenlijk het belang-
rijkste”, aldus Michiel Borst-
lap.
Bart Jonker

NL Doet op ‘Kom in mijn tuin’
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Kindercoaching Praktijk ‘Butterfly’
Regio - Er worden steeds 
meer kinderen geboren met 
de kwaliteit ‘Hoog Sensitivi-
teit’. Zij horen, ruiken, voelen 
en zien alles veel intenser. De 
begeleiding van een Hoog 
Sensitief kind vraagt veel van 
ouders en begeleiders. Zij 
beschikken over een ‘eigen-
wijsheid’, hebben moeite met 
het aangeven van hun gren-
zen en willen zich op hun 
eigen tempo ontwikkelen.
Op scholen en in de maat-
schappij wordt er erg veel 
van hen verwacht, de pres-
tatiedruk wordt te hoog. Dit 
kan zich gaan uiten in boos-
heid, teruggetrokken-, ver-
drietig-, of ander afwijkend 

gedrag. Niet naar school wil-
len, buik- of hoofdpijn, slaap-

Josje van Duijn.

problemen, gespannen of 
angstig zijn en geen zelfver-
trouwen hebben. Mocht u uw 
kind hierin herkennen en wilt 
u dat uw kind weer ontspan-
nen en gelukkig in het leven 
staat, de rust in huis weder-
keert, dan kan Josje Groot 
van Duijn u een helpende 
hand bieden. Ook kan uw 
kind voor de ontspanning ko-
men schilderen in haar ate-
lier.

Neem contact met Josje op 
voor het maken van een af-
spraak.
Telefoon 06-22440806 of 
023-5241948. Via e-mail kan 
ook: josje21@planet.nl

Regio - Slenders Wasserij 
Stomerij uit Santpoort-Noord 
is een samenwerking aan-
gegaan met het Servicepas-
poort om een splinternieuwe 
dienst aan te bieden: Hotel 
Thuis. In deze tijden, waar de 
druk op de mantelzorg wordt 
opgevoerd, is er steeds va-
ker behoefte aan snelle hulp 
voor de hoogstnoodzakelijke 
levensbehoeftes. 
Mensen worden tegenwoor-
dig na een ziekenhuisopna-
me snel weer huiswaarts ge-
stuurd, zelfs als ze fysiek niet 
in staat zijn om boodschap-
pen in huis te halen, of een 
wasje te draaien. Maar het 
gebeurt ook dat mantelzor-
gers tijdelijk uitvallen waar-
door grote problemen ont-
staan.
Nu is er een oplossing: de 

hele week één warme maal-
tijd per dag van Kievit of Pri-
meurshop Bol, een doos met 
de belangrijkste boodschap-
pen van JWTeleshopping en 
een compleet verzorgde was.
Nicolette van Slenders Was-
serij Stomerij: ,,Wij merken 
dat – door het wegnemen 
van deze acute zorg – klan-
ten kalmeren en vervolgens 
beter aan hun herstel kun-
nen werken. Ook geeft het 
kinderen of buren de tijd om 
iets te regelen voor de lange 
termijn.’’
De Hotelservice is voor 1 
week, voor een vast bedrag. 
De kwaliteit is hoog, want de 
aangesloten dienstverleners 

zijn geselecteerd door het 
Servicepaspoort. Met 1 tele-
foontje levert één leverancier 
de boodschappen, een war-
me maaltijd en een waszak 
thuis af, binnen 24 uur! 
,,We zien regelmatig dat klan-
ten een dienst uit het Hotel 
Thuispakket continueren’’, al-
dus Nicolette Slenders. ,,Tja, 
als het opeens wat moeilij-
ker gaat is het natuurlijk wel 
prettig om de handdoeken en 
het bedlinnen schoon en ge-
streken thuisbezorgd te krij-
gen.’’
Voor meer informatie over 
Hotel Thuis kunt u bellen met 
023-8918440 of mailen naar 
info@servicepaspoort.nl.

Hotel Thuis: 

Makkelijk 
als het 
opeens 
moeilijk is

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De tijd voor het
levenseinde (2)

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede.
Tel. 023-5310 238

Heemstede - De tijd nemen 
rondom en na het sterven van 
een dierbare. Hoe doe je dat? 
Zen-monnik Paul Loomans 
spreekt, op onze uitnodiging, 
hierover op een regen- en 
stormachtige avond. On-
danks dat is ’t Mosterdzaadje 
in Santpoort-Noord bijna vol. 
Paul kijkt ons, de mensen in 
de zaal, rustig aan en begint 
te vertellen. 
Behalve vanuit de leer van 
de Zen, kan hij ook als erva-
ringsdeskundige praten over 
het nemen van de tijd rond-
om en na het sterven van een 
dierbare. Zijn eerste vrouw 
overleed toen zij 30 jaar oud 
was. Samen hadden zij een 
dochtertje van 8 maanden. 
De vorige keer hebben we 
verteld hoe Paul de tijd kon 
nemen voor het aankomende 
sterven van zijn vader. Nu 
vertellen we hoe Paul de tijd 
kon nemen na het sterven 
van zijn eerste vrouw. 
Na het overlijden van zijn 
vrouw heeft hij regelmatig bij 
haar lichaam gezeten; ze was 
thuis opgebaard. 
Hij keek naar haar, voelde het 
verdriet en liet dat komen. 
Het kwam in golven en als 
hij het toeliet ebde de golf 
ook weer weg. Het verraste 

hem dat hij naast het diepe 
verdriet soms ook andere 
gevoelens kon toelaten, zoals 
een grapje maken of lachen, 
misschien wel juist omdat hij 
het verdriet toeliet. Met ‘Als-
dan’- gedachten “Als zij er nu 
nog was, dan..” ging hij be-
wust niet mee. 
Die hielden de verwerking te-
gen. Door fysieke werkzaam-
heden te gaan doen, lukte het 
hem zichzelf te observeren 
en dit soort gedachten niet 
te volgen. Verwerken is het 
verdriet echt toelaten, diep 
voelen, zonder je te verliezen 
in niet-helpende gedachtes. 
Dat ging in fasen en op een 
gegeven moment voelde Paul 
in zichzelf een transformatie 
naar aanvaarding, waarbij 
hij de liefde van en voor zijn 
vrouw op een levende wijze 
in zich aanwezig kon voelen. 
Deze liefde en dit gevoel sloot 
hij in zijn hart, wat hem de 
mogelijkheid gaf er naar toe 
te gaan als hij dat wilde. Paul 
nodigde ons allen uit om, 
middels een korte oefening, 
liefde in ons hart te voelen 
voor een dierbare die overle-
den is.
Weer is er een bijzondere 
stilte in de intieme ruimte van 
’t Mosterdzaadje. 

Ja, ik wil!
Heemstede - Ruim 1 jaar 
en 22 huwelijksvoltrekkin-
gen later, weet trouwambte-
naar Edith Tiessen het zeker: 
dit is wat zij wil! “Ik heb echt 
mijn roeping gevonden”, ver-
telt de Heemsteedse enthou-
siast. “Het is een bijzonder 
voorrecht om bij stellen thuis 
te mogen komen, om in de 
intimiteit van hun eigen we-
reld een compleet beeld van 
het toekomstige bruidspaar 
te krijgen. Ik probeer zoveel 
mogelijk informatie op te zui-

gen. Niet alleen door wat zij 
mij vertellen over hun jeugd, 
hun ontmoeting of hun toe-
komst samen, maar ook door 
te zien hoe zij met elkaar om-
gaan en samen genieten van 
alle voorbereidingen voor 
de ‘Grote Dag’. Vaak is hun 
openhartigheid ontroerend.

Ik maak van alles mee. Een 
enorme hond die onver-
stoorbaar blijft aandringen 

om op schoot genomen te 
worden, kleine kinderen die 
even moeten wennen aan 
die vreemde mevrouw, stie-
kem even meegluren naar de 
trouwjurk, een vorkje mee-
prikken bij de culinaire brui-
degom, een nerveuze ver-
loofde helpen met een ‘per-
soonlijke’ belofte... Geen 
bruidspaar is hetzelfde en 
dat maakt het werk zo heer-
lijk uitdagend!” 

Film over moeder en dochter
Heemstede – Bij WIJ Heem-
stede draait woensdag 23 
maart een film in de Theater-
zaal.
Over een moeder en doch-
ter, die proberen om na vele 
jaren gescheiden van elkaar, 

hun leven samen weer op te 
pakken.
U bent welkom in De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
vanaf 20.00 uur, entree 7,- eu-
ro. Reserveren via (023)548 
38 28 kies 1. 
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Lezers schrijven ons

Reactie op ingezonden stuk van Neel Parkema, in de 
Heemsteder van 9 maart jl. Ook ik lees met veel interes-
se de columns van Khaled Sara in de Heemsteder, niet om-
dat ik vind dat hij begrip probeert te kweken voor gewoon-
ten van Syriërs maar omdat hij ons informatie geeft over de 
gewoontes van Syriërs. Of ik daar begrip voor heb zal later 
wel (of niet) blijken!

In mijn ogen geen vooroordelen ten aanzien van creme-
ren, eerder verbazing en niet weten. Dat het woord ‘ver-
strooien’ de heer Sara onbekend is verbaast mij niks. Ook 
in het Nederlands wordt dit woord enkel nog gebruikt voor 
het ‘wegwerpen’ of ‘her en der verspreiden’ van de over-
blijfselen (lees: as) van een overledene. Daarnaast bestaat 
het woord nog in de context van ‘iemand aangename aflei-
ding bezorgen’.

Dat een Syriër, die anderhalf jaar in Nederland is deze nu-
ance niet kent, verbaast mij niets.

Bij navraag blijkt dat Khaled in het Arabisch denkt, dit laat 
vertalen naar Engelse tekst waarna de redactie die tekst 
naar het Nederlands vertaalt.

Dat lichamen in sommige landen al binnen 24 tot 48 uur 
worden begraven heeft naast religieuze achtergronden ook 
met het klimaat te maken. In warme tot zeer warme lan-
den kun je eenvoudigweg een lichaam niet zo lang boven 
de aarde houden, zonder dat het gebalsemd (=inwendig 
van bederfwerende stoffen voorzien) wordt. Daarbij komt 
nog dat niet iedereen het geld heeft om een lichaam te 
balsemen.

Er wordt hier mijnsinziens niet minder gehuild, alleen de ui-
terlijke kenmerken zijn hier minder zichtbaar en hoorbaar! 
In sommige Arabische landen kun je vrouwen inhuren die 
voor je overledene wenen… en waarom zou intimiteit in 
twijfel getrokken worden? Ik lees dat niet.

Om kort te gaan, u proefde nogal wat vooroordelen... het is 
maar net hoe je het stuk leest!
Kortom: ‘s lands wijs, ‘s lands eer! Er valt nog veel te begrij-
pen van elkaar.

Gerry Bouma, Heemstede

Het is maar hoe je iets leest…!

Gratis MeerCompost als 
bedankje voor scheiden GFT
Heemstede – Heemstede-
naren kunnen op zaterdag 
19 maart, tijdens de Landelij-
ke Compostdag, weer gratis 
MeerCompost ophalen bij de 
Milieustraat aan de Cruqui-
usweg 47 in Heemstede. Dit 
kan tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Met de jaarlijks terugkeren-
de actie bedankt Meerlanden 
bewoners voor hun inspan-
ningen om organisch afval 
uit keuken en tuin (GFT) ge-
scheiden aan te leveren. Bo-
vendien wil Meerlanden ie-
dereen kennis laten maken 
met het product MeerCom-
post dat zowel voor de bo-
dem als voor het milieu van 
grote waarde is.
Met het ophalen van gratis 
MeerCompost kunnen inwo-
ners ook een eigen moestuin 
voor een jaar winnen. Door 

zich aan te sluiten bij de on-
line gemeenschap van GFT-
scheiders op beginvaniets-
moois.nl maken deelnemers 
kans op één van de drie te 
verloten moestuinen. Nade-
re instructies worden met de 
MeerCompost uitgedeeld.
 MeerCompost is perfect voor 
gebruik in de tuin. De natuur-
lijke bodemverbeteraar sti-
muleert de groei van bloe-
men en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze, het re-
guleert de waterhuishouding 
en zorgt voor een natuurlijke 
balans in de bodem. 
 Voor het ontvangen van gra-
tis zakken MeerCompost tij-
dens de Landelijke Compost-
dag is het tonen van legiti-
matie verplicht! Zakken wor-
den uitgedeeld zolang de 
voorraad strekt.

Finale Zuid turnen GSV Heemstede
Heemstede - Op zondag 13 
maart vonden de vervolg-
wedstrijden voor de turn-
sters met verplichte oefen-
stof plaats. Vanuit de voor-
wedstrijden in Beverwijk 
wisten 11 meisjes van GSV 
Heemstede zich hiervoor te 
plaatsen. De beste turnsters 
van deze wedstrijd stromen 
door naar de regiokampioen-
schappen op 16 april.

In de D1 bleek het strijd-
veld te groot voor de meeste 
turnsters. Yilian, Anne, Nik-
ki, Hanna en Ires maakten 
allemaal geen grote fouten, 
maar waren toch niet stabiel 
genoeg om door de kunnen 
stromen. Het enige meisje 
van de D1 die wel door is, is 
Kathleen Jansen. Mede door 
haar hele mooie salto van de 
brug af, kwam ze net op de 
14de plaats te staan.
Bij de D2 meisjes ging het 
beter; allemaal zijn zij door. In 
de tweede wedstrijd ging het 
bij Vera super goed. Ze begon 
op de balk en had echt haar 
evenwicht goed te pakken, 
mooie handstand en stabie-
le draaien; met een 13.70 de 
derde score van allemaal. Zij 
bleef heel goed door turnen 
en stond na de derde ron-

de 3de in het tussenklasse-
ment. Helaas had ze bij de 
brug te veel vaart en draaide 
ze door na de buikdraai; dit 
koste haar een medailleplek, 
maar met een 11de plaats 
wel door naar de regiokam-
pioenschappen.
In de derde wedstrijd 5 turn-
sters van de groep; Emi-
lie, Maia en Fleur. Maia en 
Fleur trainen maar 3 uur in 
de week, maar lieten zien 
dat ze het waard zijn om mee 
te doen met de wedstrijden. 
Bij de vloer kreeg Emilie een 
14.7 en bij de sprong, maak-

te ze een super overslag 
met een 13.875 op het sco-
rebord! Maar ook Maia met 
een 13.675 en Fleur met een 
13.35 sprongen heel goed. 
Emilie mocht de eerste me-
daille voor GSV in ontvangst 
nemen met een 5de plaats.

In de laatste wedstrijd kwam 
Zoe in actie en dat ging ge-
weldig! Met een tweede 
plaats op balk (14.10) en een 
vierde plaats op vloer (13.90) 
mocht zij de tweede medaille 
in ontvangst nemen en op de 
vierde plaats komen staan.

NL Doet op peuterspeelgroep ‘t Meerlnest
Heemstede - De vrijwil-
ligersdag van het Oranje-
fonds op peuterspeelgroep 
‘t Meerlnest afgelopen zater-
dag was een groot succes.
Al om 9 uur ‘s ochtends kwa-
men er enthousiaste vaders 
om het speelplein op te knap-
pen. Het was er een prachti-
ge dag voor en er werd dan 
ook hard gewerkt. De hekken 

zijn bekleed met wilgenmat-
ten, de schuur is ontdaan van 
graffiti en de banken werden 
geschuurd en in de groene 
beits gezet. Ook hingen de 
vaders nog een schoolbord 
en gekleurde vlinders op.
Het plein ziet er nu al veel 
gezelliger uit en past mooi bij 
het ‘groene’ speelplein van 
de Evenaar.

Ook de leidsters en nog een 
jonge vrijwilligster uit Heem-
stede zaten niet stil; binnen 
werden kasten opgeruimd, 
koffie, thee, taart en broodjes 
verzorgd, muurstickers opge-
plakt, en aan het eind werd 
alles weer schoongemaakt.
Kortom; een geweldige dag 
met dank aan alle vrijwilligers 
en het Oranjefonds!
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Regio - De Voorjaarsexposi-
tie in galerie Année in Haar-
lem die nu is te zien duurt tot 
en met 9 april.
Er worden schilderijen van 
Susan Schildkamp getoond 
en beelden en schalen in 
keramiek van Renée Bazui-
ne en beelden in brons van 
Ans Zondag en sieradenserie 
‘Wishing Meerkats’ van Na-
talie Hoogeveen.
Op de eerste etage wordt re-
alistisch schilderwerk ge-

presenteerd van Erik van de 
Beek, Toon Kuijpers, Juane 
Xue en Dina Belga.
Openingstijden zijn donder-
dag en vrijdag tussen 11.00 
en 17.30 en op zaterdag van 
11.00  tot 17.00 uur. Tevens el-
ke 1e zondag van de maand 
tussen 13.00 en 17.00 uur en 
op afspraak. 
Galerie Annee vindt u op de 
Gedempte oude gracht 33 in 
Haarlem.
Telefoon 023 5325231.

Lions Heemstede snoeien bij 
Zorgboerderij Zebra
Heemstede – Het wordt tra-
ditie voor de Lions uit Heem-
stede om in de vroege len-
te bij Zorgboerderij Zebra in 
Vogelenzang de bomen te 
snoeien. Het is alsof de bo-
men op de kapper wachten 
op de zonovergoten zater-
dag. Negen kappers bewerk-
ten de kruinen tot ze er weer 
op hun paasbest bijstonden 
en konden toen de rotzooi 
opruimen. De koffie stond 
de hele dag onder handbe-
reik. Vrijwilligers van NLDoet 
waren druk bezig op ande-
re punten van de Zorgboer-
derij. Bij elkaar een gezellige 
drukte, ieder bezig met zijn of 
haar opdracht. De organisa-
tie zat goed in elkaar. 

Doelgroep
Mooi werk voor de Zorg-

boerderij Zebra die helemaal 
is ingesteld op de combina-
tie van mens en natuur. Zij 
biedt mensen van alle leef-
tijden met een zorgvraag de 
mogelijkheid om aan de slag 
te gaan.
Op de boerderij zijn veel ver-
schillende dieren aanwezig. 
Het verzorgen van deze die-
ren is een belangrijk onder-
deel van het dagprogram-
ma. Ook andere activiteiten 
zijn mogelijk, zoals het on-
derhouden van de moestuin, 
zagen en timmeren, schilde-
ren en paardrijden. Bij iede-
re deelnemer wordt geke-
ken waar zijn of haar interes-
ses liggen. Deelname aan het 
programma kan worden ver-
goed met PGB-gelden, privé-
gelden of, in sommige geval-
len, via Zorg In Natura.

Lions
Lions maken zich dienst-
baar aan de samenleving, ze 
gaan varen op zeilboten met 
gehandicapten, organise-
ren sollicitatieprojecten voor 
scholieren. Als ze bridgen is 
het altijd voor een goed doel. 
De club is neutraal, staat los 
van politiek en religie, leek  
vroeger wat elitair, maar dat 
is er echt vanaf.

De dertig mannen ontmoeten 
elkaar op ledenavonden waar 
ze hun vriendschap onder-
houden en waar soms gast-
sprekers komen die spre-
ken over maatschappelijke 
thema`s. Aanpakken doen 
ze ook graag, de bomen op 
de Zorgboerderij kunnen er 
weer een jaartje tegen.
Ton van den Brink 

Heemstede - Groentehan-
del De Kreek sluit na 35 jaar 
op de Zandvoortselaan na 
Pasen definitief haar deu-
ren. Ati en Ruud de Kreek 
zijn de eigenaren en drijven-
de kracht achter deze goed-
lopende biologische groen-
tewinkel. De reden van slui-
ting is hun naderende pensi-
oen. Ruud wordt later dit jaar 
65 en vindt het tijd worden 
om van zijn vrije tijd te ge-
nieten. “Ergens wel zonde”, 
zegt Ruud. Want op deze lo-
catie zit al bijna 100 jaar een 
groentewinkel.

Op 20 augustus 1981 was 
de dag waarop zij officieel 

startten in Heemstede. Als 
eind twintigers doken zowel 
Ati als Ruud het avontuur in. 
Sinds april 1973 draaiden Ati 
en Ruud namelijk al een win-
kel in Zaandam, maar door 
teruglopende klandizie zocht 
Ruud een nieuwe uitdaging. 
Die vonden zij in Heemstede.

Biologisch
In 35 jaar tijd groeide de win-
kel uit tot de grootste bi-
ologische speciaalzaak in 
heel Kennemerland. Het is 
nu ruim 20 jaar geleden dat 
Ruud, wederom, toe was aan 
een verandering. Met de op-
komst van grote supermark-
ten in de omgeving, moest 

de winkel een andere wen-
ding maken. Ruud introdu-
ceert medio jaren ’90 het 
concept ‘biologisch’. Aange-
wakkerd door de vraag van 
klanten, gaat Ruud bij de ver-
schillende groothandels op 
zoek naar speciale produc-
ten. Het slaat aan. In de afge-
lopen 20 jaar vonden steeds 
meer klanten hun weg naar 
de winkel. 

Waar Ruud zich toelegt op de 
inkoop, is Ati het gezicht van 
de winkel. Met haar ijzeren 
geheugen wordt geen ver-
jaardag vergeten en vertrou-
wen klanten blind op de ad-
viezen en suggesties. Bood-

schappenlijstje vergeten? 
Geen zorgen, Ati weet door-
gaans exact wat de klanten 
bij haar inkopen. 

Helaas werd een opvolger 
niet gevonden. “We heb-
ben twee jaar gezocht” , ver-
telt Ati. Een reden van het 
niet lukken is moeilijk te vin-
den. Het pand is nu verkocht 
aan twee jonge mensen die 
de winkel ombouwen tot een 
woonhuis. 

Afscheidsborrel
Alle vaste klanten zijn over 

het afscheid inmiddels ge-
informeerd. Voor de vaste 
en trouwe klanten organise-
ren Ati en Ruud namelijk een 
borrel bij Restaurant 139 op 
de Zandvoortselaan. Het kan 
natuurlijk altijd zo zijn dat ie-
mand nog niet bereikt is. “Via 
deze weg willen wij iedereen 
die de winkel een warm hart 
toedraagt, alsnog uitnodigen 
om naar de borrel te komen”, 
aldus Ati en Ruud tot slot. 
De dag van afscheid is zater-
dag 2 april van 14.00 en 17.00 
bij Restaurant 139 te Heem-
stede.

Thomas van Aalten signeert 
en adviseert HENRY!
Heemstede - Nederland, 
begin jaren zestig. De wel-
vaart groeit en twintiger Hen-
ry Imholz, wereldburger en 
zoon van een steenrijke on-
dernemer, voelt dat haar-
fijn aan. Na een baantje als 
dagbladverslaggever besluit 
Henry zijn eigen tijdschrift op 
te zetten - en hij geeft het zijn 
eigen naam. Henry! bevat flit-
sende reportages, een socie-
tyrubriek, spraakmakende in-
terviews en advertenties voor 
sterke drank en automerken. 
De lezers verslinden het blad.

Als eind jaren zestig het op-
timisme in Nederland plaats-
maakt voor maatschappelijke 
onrust, lijkt Henry zijn doel-

groep uit het oog te verlie-
zen. Een drama uit het privé-
leven van Henry brengt bo-
vendien het voortbestaan van 
zijn tijdschrift in gevaar.

Henry! is een meeslepen-
de roman over de even ro-
mantische als grillige hoog-
tijdagen van de Nederland-
se tijdschriftenindustrie, van 
eind jaren vijftig tot begin ja-
ren tachtig van de twintigste 
eeuw.

Schrijver Thomas van Aal-
ten signeert op zaterdag 19 
maart bij boekhandel Blok-
ker, tussen 13.00 en 15.00 
uur. De toegang is vrij. Bin-
nenweg 138 Heemstede.

Afscheid voor klanten op zaterdag 2 april bij ‘139’

Groentehandel De Kreek stopt activiteiten

Voorjaarsexpositie bij 
galerie Année
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Heemstede - Als klant 
kwam Roy Steenbergen al 
bij verfhandel Ree binnen, hij 
verliet de winkel als organi-
sator van een fietsevenement 
‘Fiets mee met de 30 uur van 
Ree’ om geld bij elkaar te 
fietsen voor hulp bij de be-
strijding en behandeling van 
kanker. Voor Jasper de Zwart, 
eigenaar van Verfhandel Ree, 
was het net het goede doel 
dat hij ieder jaar ondersteunt. 
Voor Roy was het de steun 
die hij ondervindt bij het or-
ganiseren met andere onder-
nemers en het fietsen met 
veel betrokken mensen. Dat 
doet zo ongelooflijk goed! 
Roy’s vader wordt aan long-
kanker behandeld in de VU, 
hij heeft een bijzondere com-
plicatie. Iets in zijn DNA is af-
wijkend en daarom heeft hij 

speciale medicatie nodig die 
weer heel duur is omdat er 
maar weinigen zijn die de-
ze medicijnen nodig hebben. 
In het VU maar drie en daar-
om een kostbare zaak. Hij 
ziet het als een voorproefje 
naar de Alpe D`Huzes waar 
hij met zijn dochter naar toe 
gaat, dochter gaat lopen; hij 
pakt de fiets.
Op de foto rijdt links Jasper 
een rondje mee, Roy in het 
midden en rechts een be-
trokken John Keulards die 
liever fietst met uitzicht op 
de Binnenweg dan tegen die 
berg opziet. Dertig uur fiet-
sen met tal van activiteiten, 
waaraan winkeliers deelna-
men. Toch weer die Binnen-
weg, de Leukste Straat van 
Nederland! 
Ton van den Brink 

Kon. HFC niet helemaal bij 
de les: toch 2-0 winst
Regio - Al dertien weken 
lang is HFC ongeslagen. Het 
resultaat, een gedeelde eer-
ste plaats in de Topklasse. 
Nu loopt het de laatste twee 
wedstrijden wat stroef. Een 
aantal spelers haalt de vorm 
niet zodat slechts hard wer-
ken tot resultaat moet leiden. 
Afgelopen zondag stond HFC 
tegenover het Haagse HBS. 
Altijd een lastige tegenstan-
der voor de Haarlemmers. Zo 
ook dit maal, vooral in de eer-
ste helft.
Het spel van HFC was te ge-
haast met teveel fouten en 
foutjes. HBS was in de eerste 
helft gelijkwaardig aan HFC 
zonder tot echte uitgespeel-
de kansen te komen. Mike de 
Geer en Ali Al Fredawi ble-
ken gevaarlijke snelle aan-
vallers. Het grootste wapen-
feit was een bal die via de 
vingertoppen van HFC doel-
man Boks op de kruising be-
landde. HFC trof ook de paal 
en Nigel Castien werd, bij 
een doelrijpe kans, door de 
doelman getorpedeerd een 
penalty bleef uit. Na de rust 
werd er uit een ander va-

tje getapt. HFC werd nauw-
keurig en geconsenteerd. 
Dit leidde al snel tot de 0-1. 
Wouter Haarmans, hij speel-
de wel een prima wedstrijd, 
zette de bal voor. Voor de ge-
heel vrijstaande Gertjan Ta-
merus een koud kunstje om 
de voorzet af te ronden. Mike 
van den Ban werd, na drie 
weken blessureleed, in het 
veld gebracht. Met zijn snel-
heid een ware plaag voor de 
verdedigers van HBS. Na een 
van zijn acties kon hij vrij-
uit voorzetten waarbij het nu 
Haarmans was die de voor-
zet droog in de verste hoek 
schoot. Buiten wat plaag-

Leerlingen spelen om hoogste volleybal-eer
Heemstede - Op zondag 13 
maart organiseerde de sec-
tie Volleybal van GSV Heem-
stede alweer voor de 7e keer 
het Basisscholenvolleybal-
toernooi. Dit jaar zelfs met 
24 teams van 7 scholen uit 
Heemstede. 

In een volgepakte Sporthal 
Groenendaal speelden de 
leerlingen van groep 4-8 om 
de hoogste volleybal-eer van 
Heemstede. 
Het volleybalspel voor de 
jeugd gaat met teams van 4 
spelers volgens de regels van 
Cool Moves Volleybal - CMV. 
Dit zijn speciale regels op ni-
veau die passen bij de leef-
tijd, haalbaar zijn en die daar-
door spel en spelplezier ge-
ven. 

’s Morgens speelden we met 
groep 4-6 van de basisscho-

len. Voor de leerlingen van 
groep 4-5 op CMV-niveau 
2. Basis van dit niveau is het 
vangen en gooien van de bal 
over het net, waarbij de bal 
aan iedere kant maar 1x ge-
speeld mag worden. Wie een 
fout maakt moet uit het veld. 
Je krijgt pas een punt als al-
le spelers van de andere par-
tij uit het veld zijn.  

Groep 5-6 speelt op CMV-ni-
veau 3. Hierbij moet de bal 
aan iedere kant 2x gespeeld 
worden, waarbij de 1e  bal op 
een volleybalmanier en de 2e 
bal wordt gevangen/gegooid. 
Ook hier: Ander team hele-
maal uit het veld, je krijgt een 
punt. 
 
In de middag speelden de 

groepen 7 en 8 op CMV-ni-
veau 4. Hierbij moet er 3x ge-
speeld worden, waarvan de 
1e en 3e bal op een volley-
balmanier en de 2e bal moet 
worden gevangen/gegooid. 
Iedere fout is een punt voor 
de tegenstander.
 
Eind van deze geslaagde 
dag dankte de voorzitter van 
de volleybalvereniging GSV-
Heemstede Gert van Kals-
beek organisator Hans 
van den Elst voor de uitmun-
tende organisatie en het per-
fecte verloop van het toer-
nooi. Hans ontving een spe-
ciale fles Jopen GSV Volley-
balbier.

Zin om eens een keertje mee 
te doen, kom langs. De GSV 
CMV-jeugd traint iedere 
dinsdag van 15:45 - 17 uur in 
Sporthal Groenendaal.

VEW: Kampioenschap over drie 
weken misschien al een feit
Heemstede - Afgelopen za-
terdag stond voor VEW de 
uitwedstrijd tegen Olympia 
Haarlem op het programma. 
Het veld lag er belabberd bij. 
Dat weerhield VEW er niet 
van om maarliefst 7 goals te 
maken. Als de concurrenten 
blijven winnen en VEW doet 
dat ook dan is het kampioen-
schap over drie weken al een 
feit. VEW begon vol zelfver-
trouwen aan de wedstrijd. Na 
een kwartier brak VEW-er To-
mas van Kampen de ban met 
een weergaloze goal. Na een 
mispeer van Michiel Dekkers 
nam hij de bal aan op de zes-
tien meter en krulde de bal in 
de rechter bovenhoek. Olym-
pia Haarlem kwam er niet aan 
te pas en VEW kreeg kans op 
kans. Thies Christjans, die 
verder een ongelukkige eer-
ste helft speelde, maakte een 
goeie actie en legde de bal 
panklaar voor Michiel Dek-
ker, die er 0-2 van maakte. 
Olympia Haarlem mocht van 
geluk spreken dat met deze 
stand de rust werd gehaald. 
De tweede helft begon erg 

rommelig van beide kan-
ten. VEW kwam echter niet 
in moeilijkheden. Spits Thies 
Christjans was in de twee-
de helft beter in vorm; eerst 
schoot de VEW spits uit een 
hoekschop knap binnen. Kort 
daarna maakte hij met links 
ook de 0-4 op aangeven van 
de ingevallen Sven van der 
Weijden. 
Na een tweede gele kaart 
voor een verdediger van 
Olympia Haarlem, was het 
al helemaal geen wedstrijd 
meer. De 0-5 was van Jeroen 
Veltenaar, na een assist van 
Thies Christjans. Een slimme 
vrije trap van Sven van der 
Weijden betekende de 0-6 en 
vlak daarna kreeg VEW een 
strafschop. Tomas van Kam-
pen werd na een Bergkam-
piaanse actie gevloerd. Jordy 
de Gier schoot de bal helaas 
ver over. Vlak voor tijd maakt 
Wout Mossoin er toch nog 
0-7 van. VEW blijft wederom 
ongeslagen en kan het kam-
pioenschap inmiddels ruiken. 
Komend weekend is DSS de 
tegenstander voor VEW.

Winnaars CMV-niveau 2 - Ni-
colaas Beets 7.

Winnaars van CMV-niveau 3 - 
Crayenester 1.

Winnaars van CMV-niveau 4 
– De Flubberbananen van de 
Icarusschool.

stootjes van de kant van HBS 
kwam de verdediging van 
HFC nimmer in gevaar. Tame-
rus moest met een ribblessu-
re het veld verlaten. Niet he-
lemaal goed in de wedstrijd 
zitten en toch winnen is een 
kracht die HFC, op minde-
re momenten, over het dode 
punt heen helpen. Het troef-
de, vooral in de tweedehelft, 
HBS op alle fronten af. Als al-
le kansen waren benut had 
de uitslag veel hoger kunnen 
uitvallen. Zondag 20 maart 
speelt HFC thuis tegen de 
nummer dertien op de rang-
lijst Magreb’90 uit Utrecht. 
Met nog zes wedstrijden te 
gaan blijft deze competitie 
buitengewoon spannend. Er 
strijden nog zes ploegen om 
de titel. 
Eric van Westerloo

Fietsen met Ree tegen kanker
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Auteursbezoek
Zaterdag 19 maart ikv 
Boekenweek auteur Tho-
mas van Aalten op be-
zoek bij boekhandel Blok-
ker. Over roman ‘Henry’, 
een verhaal over een tijd-
schrift in de jaren zestig. 
13.00-15.00 uur. Toegang 
vrij. Binnenweg 138 Heem-
stede.

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

Cabaret
Donderdag 17 maart in 
de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede: ‘Geen Paniek’. 
Voorstelling met psychiater 
en patiënt over angst en 
depressie. Aanvang 20.15 
uur. Kaartverkoop: 023 - 
548 38 38.

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

Excursies

Zondag 20 maart Vogels 
en hun gezang beluisteren 
op landgoed Leyduin te 
Heemstede/Vogelenzang. 
Neem je verrekijker mee.
Verzamelen: 10.00 uur op 
parkeerplaats Kakelye, 
Manpadslaan 2, Heemste-
de/Vogelenzang. Duur: 2 
uur. Deelname gratis. Aan-
melden niet nodig. Infor-
matie bij Andries Mok, tel: 
023 5322277/ www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Exposities
T/m 15 april Diverse kun-
stenaars tonen werk in 

thema ‘Kunst & Religie’ 
in de Kloostergangen van 
het Stadhuis aan de Gro-
te Markt Haarlem. Zie ook 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel

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

Jeugd
Maandag 28 maart Op 
zoek naar het gouden 
paasei op Landgoed Ley-
duin, 9.45 uur. Leidsevaart-
weg tussen 49 en 51. Geen 
kosten. Onder leiding van 
boswachter Kees.

Lezingen 
Dinsdag 22 maart Rem-
brandt en zijn anatomi-
sche lessen, bij Trefpunt/
Wij Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 14.00 uur. 
Entree: 4,-. Opgeven: (023) 
548 38 28 kies 1 of bij de 
receptie van de Luifel.

Vrijdag 26 maart 20.00 
uur Floris Don en Mischa 
Spel vertellen over Bach’s 
Matthäus Passion bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. Toegang: 
5,- euro. Reserveren ge-
wenst: 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl

Markten
Zondag 20 maart Gro-
te rommelmarkt Spaarne-
hal Haarlem, 9.30-16.00 
uur. Naast winkelcentrum 
Schalkwijk. Toegang: 2,50. 
Kinderen onder begelei-
ding: gratis toegang.
Info: organisatiebureau 
MIKKI, 0229-244739 of 
244649.  www.mikki.nl.

Zondag 20 maart Snuf-
felen op mega snuffel-
markt in de Van Zanten Hal 

AgendA Nieuw-Vennep, Ijweg 1415. 
9.00-16.30 uur. Toegang: 
4,-. Volw. Kinderen onder 
begeleiding gratis toegang.

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

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

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

Open dagen
Zaterdag 19 maart Diver-
se zorginstellingen open 
hun deuren voor publiek. 
In Heemstede en omge-
ving. Locaties, tijden en ac-
tiviteiten op:
www.zorgbalans.nl/open-
dag.

Sport
Maandag 28 maart Paas-
wandeling met boswach-
ter Kees op Landgoed Ley-
duin, om 11.00 uur. Duur: 
1 uur. Geen kosten. Voor 
jong en oud. Leidsevaart-
weg tussen 49 en 51.

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

Maandag 21 maart t/m 
13 april cCrsisten olieverf 
van WIJ Heemstede tonen 
werk in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemste-
de. Openingsuren: maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur.

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

Vrijdag 25 maart Inloop 
voor belangstellenden voor 
vrijwilligerswerk bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 

Heemstede. 15.00-17.00 
uur. Informatie: www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl.

Vrijdag 25 maart Vrolijke 
Vrijdag bij WIJ Heemstede, 
maandafsluiting waar van 
alles te doen is. Van Paas-
bingo tot netwerken en 
spel. Ook info over work-
shops en vrijwilligerswerk. 
V.a. 15.00 uur. Gratis toe-
gang. Herenweg 96 Heem-
stede.

College genereus bij 
verkoop grond Reggelaan
Heemstede - In de com-
missie Ruimte van 10 maart 
kwam de verkoop van de 
grond aan de Reggelaan 14 
ter sprake. Op het terrein 
staat een gebouwtje (kinder-
opvang) dat wordt afgebro-
ken.  Eendrachtig de wens 
van de politiek, om zaken sa-
men met de burgers te orga-
niseren, is overleg geweest 
met de buurtbewoners. Zo-
als dat gaat bij dit soort za-
ken zijn er voor- en tegen-
standers. In harmonie kwam 
de buurt toch tot de slot-
som dat één ruim huis op de-
ze plaats gewenst is. Er blijft 
dan nog wat groen over zodat 
de overburen een aardig uit-
zicht behouden. Twee wonin-
gen op die plek wijst de om-
geving af. Echter als er twee 
bouwkavels worden verkocht 
strijkt de gemeente ongeveer 
700.000 euro op. Bij één kavel 
waarbij de rest van de grond 
aan de buren wordt verkocht 
is de opbrengst in het gun-
stigste geval 400.000 euro. 
Heemstede doet in dat geval 
12 euro per inwoner cadeau 
aan de buurt. Hierover rezen 
vragen in de commissie. Als 
de groenstrook, die eventu-
eel overblijft, niet wordt ver-
kocht dan draait de gemeen-
te op voor het onderhoud. 

Bij verkoop van deze lapjes 
grond aan de buren is het al-
lerminst zeker of de doorkijk 
dan wel blijft bestaan. Niets 
houd de eigenaren van de 
grond tegen een hoge heg of 
afscheiding te plaatsen. Stam 
(VVD) vroeg zich af of wij wel 
3 ton cadeau moesten doen. 
D66 (Klaasen) refereerde 
aan de afspraak dat het col-
lege het onroerend goed zou 
verkopen en de opbrengst via 
de algemene middelen aan te 
wenden tot algemeen nut. De 
doelstelling op dit punt is bij 
lange na nog niet gehaald. 
Cadeaus weggeven past niet 
bij deze doelstelling. Wethou-
der Ates was tevreden over 
hoe het proces was verlopen. 
Het CDA en de VVD willen 
de optie met twee woningen 
nog eens onderzoeken. Vol-
gens D66 rammelt het pro-
ces. HBB kiest voor het be-
houd van het groen net als 
GroenLinks. Maas (PvdA) 
gaat voor een time-out.
De wethouder neemt het 
plan even terug en gaat op-
nieuw in overleg. Er tekent 
zich een meerderheid in de 
raad af om te gaan voor een 
maximale opbrengst. Sinter-
klaas is al lang terug naar 
Spanje. 
Eric van Westerloo
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Gewijzigde 
openingstijden 

Goede Vrijdag en Pasen

In deze uitgave:
- Identificatieplicht bij het 
 referendum
- Omgevingsvergunningen

Traditioneel wordt aan het begin van 
Koningsdag de aubade gehouden. Dit jaar 
hebben we besloten het anders te doen. De 
belangstelling voor de aubade en het feit dat 
deze nationale feestdag in de schoolvakantie 
viel heeft gezorgd voor een afnemend aantal 
belangstellenden.

Oranjefranje in de middag
Dit jaar starten we in de middag met een 
speciale bijeenkomst voor alle gedecoreerden uit 
Heemstede tussen 14.30 en 15.00 uur waar zij door 
de burgemeester worden toegesproken. Deze 
inmiddels gewaardeerde traditie willen wij graag 
blijven voortzetten.

Aansluitend zijn alle inwoners van harte 
uitgenodigd samen met de burgemeester het 
glas te heffen op de Koning. Deze openbare 
ontvangst genaamd ‘Oranjefranje’ duurt tot 16.00 
uur zodat iedereen zich vanaf dat moment kan 
storten op de andere feestelijkheden die in het 
kader van Koningsdag door de Stichting Nationale 
Feestdagen  in Heemstede georganiseerd worden. 
 
Uiteraard zullen wij nagaan of deze nieuwe opzet 
wordt gewaardeerd. Mocht u suggesties hebben 
dan zijn die van harte welkom.

Een Haven van Heemstede met voor elk 
wat wils, voor en door inwoners!
Afgelopen najaar is het Havenlab gestart; inmiddels 
werken zo’n 14 deelnemers in het Havenlab aan 
de plannen voor de herinrichting van de Haven 
van Heemstede. Op basis van de digitale enquête 
van 2015 en de bijeenkomst van augustus 2015 
heeft het Havenlab een nadere ordening gemaakt 
van de wensen voor de nieuwe Haven. Ook zijn 
inspirerende voorbeelden verzameld voor de 
inrichting van zowel het water als de kades. 
Met dit alles in gedachten werkt het Havenlab 
nu aan een programma van eisen: welke zaken 
moeten worden ondergebracht in de Haven? Een 
hele puzzel, want de ruimte is beperkt en we willen 
zoveel mogelijk recht doen aan alle ideeën en 
wensen van omwonenden, inwoners, verenigingen, 
ondernemers en andere geïnteresseerden. Er 
zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Zodra 
de plannen iets verder zijn uitgewerkt krijgt u de 
gelegenheid om daarop te reageren!
Voor actuele informatie: zie www.heemstede.nl/
haven. Wilt u digitaal op de hoogte worden ge-
houden? Meld u dan aan via haven@heemstede.nl.

Van aubade naar Oranjefranje

Parkeerterrein achter 
raadhuis tijdelijk 
afgesloten
Vanwege rooiwerkzaamheden aan bomen is het 
parkeerterrein achter het raadhuis afgesloten 
tussen vrijdag 18 maart 18.00 uur en zaterdag 
19 maart 13.00 uur. Tijdens de uitvoering kunt u 
ook geen gebruik maken van het Burghavepad.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
- Manpadslaan 5, interne verbouwing en plaatsen 

2 dakramen, wabonummer 35238, ontvangen 26 
februari 2016, uitgebreide procedure

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 109, plaatsen carport, 
wabonummer 35260, ontvangen 29 februari 
2016, reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Kerklaan 45, het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en 1e verdieping, wijzigen 
voorgevel en interne verbouwing, wabonummer 
32722. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Bronsteeweg 2-6, het vervangen van reclame, 
wabonummer 33507, ontvangen 4 februari 2016. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wilhelminaplein 14, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 35184, verzonden 11 maart 
2016

- Voorweg 45, vergroten dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wijzigen zij- en voorgevel 
en uitbreiden woonhuis, wabonummer 31318, 
verzonden 11 maart 2016

- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 
wabonummer 30072, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 274, het plaatsen 
van een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33287, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 47, het plaatsen van 

een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33336, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 30, het plaatsen van 
een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33331, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 102, het plaatsen 
van een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33327, verzonden 11 maart 2016

- t.h.v. Julianaplein, het plaatsen van een 
infopaneel en 2 fietsenstallingen ter plaatse van 
een bushalte, wabonummer 33333, verzonden 
11 maart 2016

- Cruquiusweg t.h.v. nr. 37, het plaatsen van 2 
fietsenstallingen en een infopaneel ter plaatse 
van een bushalte, wabonummer 33307, 
verzonden 11 maart 2016

- Cruquiusweg t.h.v. nr. 144, het plaatsen van 
een infopaneel ter plaatse van een bushalte, 
wabonummer 33325, verzonden 11 maart 2016

- Binnenweg 15, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 31423, verzonden 11 maart 2016

- Bronsteeweg 7, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31924, verzonden 11 maart 2016

- Bronsteeweg 5, het vergroten van dakkapellen 
op het voor- zij en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31926, verzonden 11 maart 2016

- Heemsteedse Dreef 50, het plaatsen van een 
fietsenhok/overkapping, wabonummer 31926, 
verzonden 11 maart 2016

- Strawinskylaan 33, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 34202, verzonden 11 maart 2016

- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 
een openhaard (op gas), wabonummer 30293, 
verzonden 11 maart 2016

- Javalaan 62, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 32930, verzonden  11 maart 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

Per 31 december 2015
F. Abdullayeva, geboren 09-11-1972, Linge 26
E. Abdullayeva, geboren 27-01-1975, Linge 26

Per 21-01-2016
M. El Razouki, geboren 14-06-1988, Korhoenlaan 63

Per 22-01-2016
M.T. Kuiks, geboren 01-06-1988, Glipperweg 24

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Offenbachlaan 31 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 11 maart 2016. Het besluit 
ligt vanaf 17 maart 2016 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar
Het College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Gewijzigde openingstijden 
Goede Vrijdag en Pasen
Op Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart) 
zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten. 
Op tweede paasdag (maandag 28 maart) 
zijn wij de hele dag gesloten.

Alles over opvoeden 
en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? 
Bent u op zoek naar een sportclub of naschoolse 
opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en 
opgroeien in Heemstede kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG 
komt alle kennis over opvoeding en opgroeiende 
kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg 
naar de juiste instantie en helpen u graag bij het 
vinden van het antwoord op uw vragen.

Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00 tot 12.00 uur
woensdag:14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten.

Referendum 6 april
Identificatieplicht bij het referendum
Gaat u op 6 april uw stem uitbrengen bij het 
referendum over de Wet tot goedkeuring van 
de associatiebijeenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne? Vergeet dan niet uw stempas 
én uw identiteitsbewijs mee te nemen. Het 
identiteitsbewijs moet geldig of maximaal vijf 
jaar verlopen zijn. Als identiteitsbewijs geldt uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Heeft u ook 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een 

ander land dan uit de Europese Unie, Liechtenstein, 
Noorwegen of IJsland dan kunt u zich hier niet mee 
identificeren en moet u uw Nederlandse document 
meenemen.

Wilt u iemand machtigen via de achterkant 
van uw stempas? Vergeet dan niet een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de 
gemachtigde. Hierbij gelden dezelfde regels als 
hierboven vermeld.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.



 

Een brief van de postbode
Zeur zeur, zanik zanik

Ieder beroep heeft naast leuke ook min-
der leuke dingen. Ikzelf stoor me bijna ner-
gens aan, want juist aan ergernis heb ik een 
broertje dood. 
De ergernissen van een postbode zijn van 
eenvoudige aard. De meeste verzamelen 
zich rond het gegeven ‘brievenbus’. Daar is 
het ellebogenwerk en dringen geblazen van 
de ergernisjes: brievenbussen zijn óf te klein, 
of de klep zit vast, ze bevatten een ondoor-
dringbaar woud van borstelharen, ze zitten 
vol, het deurtje binnen in de gang zit dicht, 
ze hebben een fi kse dranger, en nog zo 
wat. Of anders staat er wel een struikje voor 
(bij regen, een nát struikje). En een enkele 
keer hangen er binnen jassen tegenaan. Dat 
geeft op zich wel weer een leuk effect, het is 
dat de meeste postbodes er niet voor open 
staan. Zodra je namelijk je post met enige 
moeite naar binnen hebt geduwd, schiet ze 
er even zo hard weer uit: een gewatteerde 
jas in de contramine: “Weg met jou, post. Ik 
was hier eerst.” 
Bij het tuinpad verzamelen zich al minder 
ergernisjes. Die er staan, zijn ofwel nat, door 
overhangende natte struiken, of ze zijn ge-
vallen. Want sommige paadjes, waarschijn-
lijk van de huizen waar mensen zelf altijd 

de achter-
deur gebrui-
ken, zijn op 
zijn minst een 
gedeelte van 
het jaar spek-
glad. Meestal 
gaat het nog 
net goed: een 
beetje molen-
wieken met 
de vrije arm, een kleine hartverzakking, en je 
staat weer – gelukkig ben ikzelf van de ge-
neratie die nog heeft leren vallen tijdens het 
buiten spelen. Oh ja, er staat ook nog één 
ergernisje bij het tuinhek. Want dat klemt.
Ik kan daar allemaal mee leven. Mijn enige 
persoonlijke ergernisje zit op de schouder – 
ja, want waar zít zo’n ding? – bij sommige 
wijkbewoners die ik niet persoonlijk ken. Die 
ik desondanks vriendelijk gedag zeg, maar 
die mij vervolgens recht aankijken, … en 
doorlopen. Misschien een aandachtspuntje. 
Tegels voor uw deur schrobben zou ook fi jn 
zijn, maar dan hoeft u wat mij betreft geen 
struiken te snoeien en kunnen uw jassen
gewoon blijven hangen. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

de vrije arm, een kleine hartverzakking, en je 

Zoni Weisz komt naar Blok-
ker. Weisz, een Holo-
caustoverlevende, sprak on-
der meer voor de Verenigde 
Naties.

Zondag 20 maart: Zoni Weisz 
bij boekhandel Blokker

Heemstede - In het ka-
der van de Boekenweek 
bezoekt schrijver en Ho-
locaustoverlevende Zoni 
Weisz boekhandel Blokker. 
Hij vertelt daar – op zondag 
20 maart – over zijn boek 
‘De vergeten holocaust’.

Zoni is de aangrijpende
autobiografi e van een zeer 
bijzondere Holocaust-over-
levende: Zoni Weisz.
Hij is een man van twee 
werelden: Nederland en 
de Sinto-cultuur. Ongeveer 
een half miljoen zigeuners 
werden in de Tweede We-
reldoorlog gedood door de 
nazi’s. Zoni Weisz overleef-
de.
Hij vertelt over zijn jeugd 
als Sinto, over het verlies 
van zijn ouders, zusjes en 
broertje. Maar ook over 
zijn wonderbaarlijke loop-
baan als topbloemist en ar-
rangeur, en als internatio-
naal promotor van de Ne-
derlandse bloemenindu-

strie. Nu zet hij zich in voor 
de zaak van Roma en Sin-
ti. “Ik heb een bijzonder le-
ven geleid, met een bizar 
en heel verdrietig begin.
Nu kijk ik met voldoening 
terug. Als ik het over mocht 
doen: precies zo graag. 
Mijn verhaal, mijn volk. 
Daar gaat het mij nog om.”

Toegang bedraagt 5,- euro. 
Reserveer voor zijn lezing 
op: 023-5282472. Aanvang 
is 12.30 uur.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

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

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

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Evenementen
Spaarne Lenterace 29 mei
Op 10 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ voor het houden van de Spaarne Lenterace 
op zondag 29 mei 2016.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het Marisplein tussen de 
Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de 

zijde van Het Spaarne) op 31 mei 2015 vanaf 07.00 
uur tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
 
Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat 
22 mei
Op 10 maart 2016 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 22 mei 2016 van 11.00 
uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur tot 
19.00 uur.

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