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Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie vleespasteitjes

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

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede - Het hoeft geen 
betoog dat stemmen een 
recht is dat iedere Neder-
lander heeft. Niet stemmen 
geeft mensen geen recht 
achteraf te klagen dat de
verkeerde partij aan de touw-
tjes trekt. Op de lijst met
namen voor deze verkiezin-
gen komt slechts één in-
woner van Heemstede voor. 
Op de partij Artikel 1 staat 
Martijn Dekker op de 10e 
plaats. De kans dat hij geko-
zen wordt is klein als we mo-
gen afgaan op de voorspel-
lingen. Het zou kunnen als er
voldoende voorkeursstem-

men (dat zijn er meer dan 
62.000) op hem worden uit-
gebracht. Zo op het oog komt 
niemand uit onze omgeving 
in de nieuwe Tweede Kamer. 
Verschillende Haarlemmers 
staan op de lijst maar op 
vrijwel onverkiesbare plaat-
sen. Een kansje maakt Paul 
Fentrop uit Bloemendaal, hij 
staat nummer vijf op de lijst 
van Forum voor Democratie 
(van Thierry Baudet). Het zal 
voor een grote groep kiezers 
lastig zijn een keuze te ma-
ken. De zwevende kiezer zal 
de doorslag geven. Gaat Den 
Haag over op links of blijft 

Brengpark afval
bij kinderspeelplaats?
Heemstede - De gemeente 
onderzoekt de mogelijkheid 
om een brengpark voor afval 
(glaswerk, plastic, kranten 
e.d.) te plaatsen bij de kin-
derspeelplaats op de Meer-
weg. Omwonenden vinden 
dat geen goed idee. Zij be-
grijpen dat ook inwoners 
mee moeten werken aan het 
gescheiden inzamelen van 
afval. Dat doen ze ook al.
Zij willen ook voor hun kin-
deren en kleinkinderen een 
schone aarde.
Maar een groepje omwonen-
den bij de speelplaats vindt 
het geen goed idee om dat 
brengpark te plaatsen bij 
de kinderspeelplaats aan de 
Meerweg. Een plek waar ie-
dere dag veel kinderen spe-
len in de open lucht. Waar 
omwonenden elkaar treffen. 
Want met een brengpark daar 
komt ook rondslingerend 
glas en afval. Stoppen auto’s 
om afval weg te brengen. Of 
auto’s van de gemeente om 
de bakken te legen. Op een 

onoverzichtelijk punt waar al 
zo veel kinderen oversteken. 
In een drukke straat, met veel 
doorgaand verkeer. Met dat 
brengpark wordt een fi jne 
plek ineens een stuk minder 
fi jn en onveilig. Dat hebben 
de omwonenden liever niet. 
Ze willen juist dat hun kin-
deren veilig buiten kunnen 
spelen, minder op de bank 
met de computer. “Daarom 
zijn we zo blij met de speel-
plek op de Meerweg en het 
erachter gelegen veld”, al-
dus Marc de Bruijn, voorzit-
ter Vereniging Omwonenden 
Meer en Bosch. “Een plek om 
zuinig op te zijn. We brengen 
ons afval graag honderd me-
ter verder, naar de bakken bij 
het sportcentrum, het Wilhel-
minaplein of bij de lokale su-
permarkten.
Maar, college van B&W en 
gemeenteraad: laat die kin-
deren lekker buiten spe-
len op een veilige, schone 
speelplaats aan de Meerweg. 
Plaats daar geen brengpark!”

Vandaag naar de stembus (tot 21.00 uur)
rechts aan de macht? CDA 
en D66 zijn vrijwel zeker van 
een plaats in de nieuwe re-
gering, al weet je het maar 
nooit. Wie wordt de groot-
ste? Het wordt een spannen-
de tweestrijd tussen PVV en 
VVD. Wat is het gevolg als de 
PVV de grootste wordt? Sluit 
iedereen - behalve 50+ - de 
club van Geert Wilders uit of 
ziet men toch mogelijkheden 
voor een samenwerking?
Het ongekende aantal van 24 
partijen maakt de spoeling 
wel heel erg dun. Maakt de 
partij van de Niet Stemmers 
een kans of doet de Piraten-

Heemstede - In Heemstede trekt de documentairefi lm ‘Down tot earth’ volle zalen. Daar-
om organiseert WIJ De Luifel, in samenwerking met HeemSteedsDuurzamer, twee extra 
voorstellingen met een nagesprek. Die zijn op zondag 19 maart (15.00 uur) en vrijdag 14 
april (20.00 uur).  De fi lm gaat over Rolf Winters en Renata Heinen, die samen met hun 
drie kinderen een wereldreis maakten, op zoek naar de wijsheid van inheemse volkeren.
Locatie: De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kaarten kosten 8,- euro, te  reserveren via 
www.wijheemstede.nl, of bij WIJ De Luifel: (023) 5483828.

Extra voorstellingen ‘Down to earth’

partij haar intrede in het par-
lement. Het wordt ongemeen 
spannend. Door het handma-
tig tellen van de stemmen zal 
de uitslag langer op zich la-
ten wachten. Rond half tien 
zullen de eerste uitslagen 
binnen zijn en kan de voor-
lopige balans worden opge-
maakt.
Eric van Westerloo

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 19 maart, 10u., ont-
moetingsdienst met dhr. P. 
de Jong.
Onderwerp: terugkeer van 
Jezus.

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

Zondag 19 maart, 10u.: 
JOOST- viering met mw. 
Gerline de Jong.  
Kom in de kring en Jeugd-
viering.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 19 maart, Derde 
zondag Veertigdagentijd, 
Oude Kerk: 10u. 
Taizé-viering, ds. A. Mo-
lendijk, Crèche (tot 4 jaar). 
Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 19 maart om 10.00 
uur
4e Lijdenszondag

Ds. P. Stam uit Katwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 19 mrt. 10u. Eucha-
ristieviering, kapelaan J.J. 
van Peperstraten.
Mmv Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 19 maart, aanv. 
10u. Voorganger Douwe de 
Roest (Amsterdam) Orga-
nist:  Martin van Beek.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 10 kent twee 
perioden. De toenfoto (NHA) 
van september 1932 toont het 
tweede pand op deze plek 
met links nummer 10. Boek- 
& kantoorboekhandel J.W. 
Daudeij gaf in een adver-
tentie van De Eerste Heem-
steedsche Courant aan dat 
hij op 29 februari naar Raad-
huisstraat 10 werd verplaatst. 
Daarvoor zat hij op Valken-
burgerlaan 30 (-straat 22).
Eind 1932 lezen we een ad-
vertentie dat de Lichtspran-
kenkalender 1933 (voor re-
monstranten en andere vrij-
zinnigen) verschenen is en 
verkrijgbaar bij o.a. Daudey. 
(Iemand bekend met deze 
kalender?) Per 1 mei 1940 
verhuist het Agentschap 
voor de Eerste Heemsteed-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (6)

pand voor een verbouwing 
naar een bank, maar J.W. 
Daudey zit ook nog steeds in 
het pand als bloembinder, al-
dus het adressenboek van 
Heemstede.
In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1971 wordt de Amster-
dam-Rotterdam Bank NV ge-
noemd en ook in 1975 zit de 
bank nog op hetzelfde adres. 
Volgens een bouwtekening 
van 1984 wordt het pand ver-

sche Courant van drukkerij 
Schellekens naar Boekhan-
del Daudey, aldus een adver-
tentie van 18 april 1940
In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1940 wordt Boekhandel 
Daudey vermeld als Boek- en 
kantoorboekhandel, leesbi-
bliotheek en algemeen ad-
vertentie-bureau. Sollicitan-
ten voor geadverteerde ba-
nen moesten via Daudey re-
ageren.
In het adressenboek van 
1857 wordt Daudey nog 
steeds vermeld op Raadhuis-
straat 10. Bijzonder is dat in 
het adressenboek van 1 no-
vember 1966 Daudey ver-
meld wordt als bloembin-
der, maar ook nog steeds als 
boekhandel. Uit 1969 is er 
een bouwtekening van het 

bouwd voor tandarts Tan. We 
komen verder op dit adres 
nog tegen Li Tho Tjoa Tand-
artspraktijk en BSO Kidspla-
za. Sinds 2013 is HaloClinic 
op Raadhuisstraat 10 geves-
tigd.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 13 maart 2017 en 
is het pand nog goed herken-
baar t.o.v. 1932.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





In veel tuinen zie je ze 
nog staan: een hok 
waarin een konijn in z’n 
eentje gehouden wordt. 
En dat is eigenlijk heel 
sneu voor het beest-
je. Konijnen zijn actie-
ve, slimme diertjes. Van 
nature zijn het echte 
groepsdieren. Ze leven 
niet graag alleen: houd 

daarom minstens twee konijnen samen in een hok dat 
groot genoeg is. Het is ontzettend leuk om te zien hoe ko-
nijnen bij elkaar liggen, samen rondrennen of elkaar was-
sen. 
Een gecastreerd mannetje en een (gesteriliseerd) vrouwtje 
is meestal een prima combinatie. De konijnen moeten wel 
voldoende tijd hebben gekregen om aan elkaar te wennen, 

of samen zijn opgegroeid. Het is het bes-
te om de dieren aan elkaar te laten wennen 
op neutraal terrein buiten het hok. Zet nooit 
twee volwassen konijnen zomaar bij elkaar 
want die gaan vrijwel zeker vechten waarbij ze kunnen el-
kaar flink kunnen verwonden.
In ons asiel vangen we regelmatig zwerfkonijntjes op. We 
koppelen de geschikte kandidaten aan elkaar die dan sa-
men herplaatst worden. Ook kunnen we voor een eigenaar 
een match proberen te maken met het konijn dat hij of zij 
al heeft.
Overweegt u de aanschaf twee konijntjes of heeft u een 
eenzaam konijn thuis? Neem dan eens een kijkje op onze 
site of kom langs in het asiel. 

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

1 konijn is geen blij konijn

Bacteriën de kleinste vrienden van mensen
Regio - Bacteriën zijn al mil-
joenen jaren op aarde, heb-
ben verschillende functies 
en zitten overal. Ieder mens 
heeft er meer dan honderd-
duizendmiljard bij zich. De 
meesten zitten in onze dar-
men. Minimaal duizend ver-
schillende soorten. Ze we-
gen bij elkaar zo’n anderhal-
ve kilo en worden de darm-
microbiota ge-noemd. Bacte-
riën zijn belangrijk voor men-
sen, sommigen zelfs onmis-
baar. Zonder hen zou leven 
niet eens mogelijk zijn. 
Bacteriën spelen ook al eeu-
wenlang een belangrijk rol in 
de voeding. Melkzuurbacte-
riën zijn bijvoorbeeld verant-
woordelijk voor ‘fermentatie’.   
Er wordt gebruik gemaakt 
van fermentatie om levens-
middelen te conserveren of 
er een bepaalde smaak aan 
te geven. Denk aan zuurkool, 
bier, wijn, brood, salami en 
soja-saus. Ook Yakult is een 
gefermenteerde zuiveldrank. 
In de vorige eeuw ontdek-

te de Russische microbio-
loog en Nobelprijswinnaar 
dr. Elie Metchnikoff dat som-
mige nomadenstammen, die 
opvallend oud werden voor 
die tijd,  veel gefermenteerde 
melkproducten dronken. Hij 
zag een verband tussen hun 
hoge leeftijd en de melkzuur-
bacteriën die ze via de melk-
pro-ducten binnenkregen. 
De Japanse wetenschapper 
dr. Minoru Shirota was een 

groot aanhanger van deze 
theorie. In 1930 selec-teer-
de en cultiveerde hij na een 
langdurig en gecompliceerd 
proces een melkzuurbacterie 
die sterk genoeg was om le-
vend aan te komen in de dar-
men, de Lactobacillus casei 
Shirota. In 1935 produceert 
hij het eer-ste flesje Yakult. 
Zien hoe Yakult wordt gepro-
duceerd? Ga naar:
www.yakult.nl/factorytour. 

Aangifte inkomstenbelasting?
Laat het over aan een aangiftespecialist
Heemstede - Het is weer 
tijd om uw aangifte inkom-
stenbelasting in te dienen. 
De aangiftes worden steeds 
complexer door de belasting-
wetgeving en de opbouw van 
het aangifteformulier. Bo-
vendien wil de overheid dat 
u dit met de computer doet. 
Het fiscale team van Omny-
acc GoesDeen in Heemstede 
kan u hierbij helpen. Maan-
dag 20 maart, 27 maart en 3 
april kunt u zonder afspraak 
van 9.00 tot 20.00 uur bin-
nenlopen voor een gratis ad-
vieskwartier. 

Juiste toeslagen
ontvangen
Naast het verzorgen van de 
aangifte inkomstenbelasting 
dient u ook via de compu-
ter te zorgen dat u de juiste 
toeslagen ontvangt. Niet te 
weinig, maar ook niet teveel, 
omdat u dan aan het einde 
van het jaar weer (veel) geld 
moet terugbetalen.

Aangifte
inkomstenbelasting
Heeft u hulp nodig bij de 
aangifte inkomstenbelasting 
en de aanvraag van uw toe-

slagen? Omnyacc is al ruim 
veertig jaar gespecialiseerd 
in het verzorgen van aangif-
ten inkomstenbelasting en 
heeft een team met goed op-
geleide fiscale medewerkers.

Ondersteunen met 
fiscaal advies
Naast het verzorgen van de 
aangifte inkomstenbelasting 
en de aanvraag van uw toe-
slagen kunnen zij u ook met 
fiscaal advies terzijde staan. 
Daarnaast verzorgt het team 
aangiften schenkbelasting en 
erfbelasting en kunnen zij u 

adviseren over mogelijke be-
sparingen van eigen bijdrage 
Wet langdurige zorg (Wlz).

Het team van Omnyacc 
GoesDeen zit de komende 
maandagen voor u klaar op 
de Lanckhorstlaan 8, Heem-
stede.
U kunt ook telefonisch con-
tact opnemen:
0228–561010 of mailen naar:
info@omnyacc-goesdeen.nl. 

Boekpresentatie en interview 
Sonja Barend: “Je ziet 
mij nooit meer terug”
Heemstede - Donderdag 
23 maart komt voormalig tv-
presentatrice Sonja Barend 
naar Heemstede. Zij heeft 
haar levensverhaal opgete-
kend. Het boek kwam in fe-
bruari uit. In het boek zoekt 
zij naar antwoorden op haar 
eigen vragen die haar sinds 
haar kindertijd achtervolgen. 
Het gaat onder meer over het 
lot van haar vader en moe-
der in oorlogstijd. In deze in-
dringende memoires pro-
beert Sonja Barend inzicht 
te geven in hetgeen haar ge-
durende haar hele loopbaan 
heeft bewogen en de richting 
in haar televisiewerk heeft 
bepaald. De 76-jarige Barend 
was ruim veertig jaar op te-
levisie te zien. In 2006 stop-
te ze. De boekpresentatie is 
in de Luifel om 20.00 uur, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 10,- euro. Kaartver-

koop is bij de receptie van 
WIJ Heemstede of Boekhan-
del Blokker. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
info@boekhandelblokker.nl 
of 5483828/5282472.

De Knutselclub
Heemstede - De kinde-
ren versieren woensdag 22 
maart een fotolijstje met al-
lemaal verschillend decora-
tiemateriaal. Daar komt na-
tuurlijk je allermooiste foto in! 
De Knutselclub is op woens-
dag van 13.30 tot 15.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 5,- euro, een kaart voor 
5 keer kost 22,50. Kinderen 
graag van tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28. Kinderen 
die zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor.

Heemsteedse 
deelname 
Expeditie 
Robinson?

Heemstede – Dit seizoen 
doen naast een aantal BN’ers 
ook ‘gewone Nederlanders’ 
mee aan het TV-programma 
‘Expeditie Robinson’. Je moet 
wel bezitten over de juiste 
survival skills… Mensen die 
de expeditie aan durven kun-
nen dat via een zelfgemaakt 
filmpje ‘bewijzen’. Iedereen 
kan stemmen (tot 20 maart) 
op de kandidaat van hun 
voorkeur. Ook in Heemste-
de is er animo. Het zijn Sicco 
Giffen en Demi Rutting. Kijk 
naar hun video op:
www.expeditierobinson.nl en 
zoek op woonplaats.
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Zondag 19 maart start in Heemstede 
een nieuw seizoen van Trotsmarkten
Heemstede - De pure, eer-
lijke en heerlijke markt die 
plaatsvindt op het terrein 
rondom het Oude Slot zal dit 
jaar Heemstede vijfmaal aan-
doen. Anders dan vorig jaar 
zal de markt om de maand 
plaatsvinden, iedere maand 
dat de markt niet in Heem-
stede staat wordt die geor-
ganiseerd in Utrecht op het 
Berlijnplein. 

Rogier Engels organisator 
van Trots Event Concepts 
vertelt waarom: “De frequen-
tie op een locatie kan ook te-
genwerken, een minder in-

tensief ritme houdt het span-
nend, zo blijft het een evene-
ment waar de regio naar uit-
kijkt!”
De locaties die Trots kiest 
moeten ook aan een aantal 
voorwaarde voldoen en sa-
men met een zeer breed aan-
bod is het een zeer verras-
sende en afwisselede markt 
in een fijne en ontspannen 
sfeer. Trots gaat over het de-
len van passie en kennis van 
zeer uiteenlopende produc-
ten. 
Het Oude Slot te Heemstede 
is een droomplek, vindt En-
gels. Een groene omgeving 

met ruime parkeergelegen-
heid en een heerlijke aan-
grenzende horeca. Samen 
met de Post-Verkade groep 
zal er steeds een mooi the-
ma worden bedacht en zul-
len de lokale ondernemers 
van harte uitgenodigd wor-
den om deel te nemen op 
de binnenplaats van het Ou-
de Slot. Op de derde zondag 
van de maanden maart, mei, 
juli, september en november 
zal de markt starten om 11.00 
uur en eindigen om 17.00 uur. 
Entree is gratis net als het 
parkeren. Heeft u er ook al 
zo’n zin in?

Heemstede - Brasserie Sanz in Heemstede is vermaard 
op zijn verrassingsmenu. Er is een zes-gangenmenu dat 
werkelijk een feestje voor uw smaakpapillen is. Nu, in de 
maand maart, kunt u kennismaken met dat menu want 
er is een speciaal Lezersmenu dat het restaurant biedt 
voor maar 23,50 euro. Let op: dit menu voor die prijs is 
van maandag tot en met donderdag mogelijk. Op vrijdag, 
zaterdag en zondag dus niet. Het menu is dan wel te be-
stellen natuurlijk maar dan voor 29,50 euro. Door de week 
heerlijk genieten voor die voordelige 23,50 na een drukke 
werkdag of oppasdag is zeker geen straf, juist een bele-
venis. Kom eens proberen. 

Brasserie Sanz vindt u aan de Jan van Goyenstraat 
31 Heemstede. Reserveren doet u telefonisch: 023-

5291892. Kijk ook op www.sanz.nl of Facebook. 

Kent u het Lezersmenu
van Sanz?

Schrijf u nu in voor de 
botdichtheidsmeting in Heemstede
Heemstede - Vraagt u zich 
wel eens af of u botontkal-
king heeft en hoe u dit kunt 
voorkomen? Op woensdag 
29 maart kunt u in Heem-
stede een hielbotscan la-
ten maken om uw botdicht-
heid te meten. Botontkal-
king begin al vanaf 35 jaar 
en jaarlijks breken meer dan 
80.000 mensen boven 50 jaar 
een bot ten gevolge van bot-
ontkalking. Vroegtijdig on-
derzoek en preventie kan 
veel klachten en botbreu-
ken voorkomen. Extra risico-
factoren voor botontkalking 
zijn: osteoporose in de fa-

milie, leeftijd (40+),  roken, 
veel stress, alcoholconsump-
tie, medicijngebruik, over-
gang, weinig lichaamsbe-
weging, onvoldoende zon-
licht, laag lichaamsgewicht, 
maag-/darmproblemen en 
stofwisselingsziekten. Het 
onderzoek bestaat uit twee 
delen: een risicoanalyse met 
vragenlijst en een ultrasone 
hielbotmeting. U krijgt direct 
de uitslag en preventie infor-
matie. Het onderzoek wordt 
meestal vergoed. Informa-
tie hierover en inschrijven bij: 
Vitaminstore, Binnenweg 19, 
Heemstede, 023-5473590.

Vlooienmarkt in
Sporthal Groenendaal

Heemstede - Zondag 19 maart wordt er een grote vlooi-
enmarkt gehouden in  sportcentrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 te Heemstede. Bijna een halve kilome-
ter lengte aan gebruikte goederen is er die dag te vinden 
in het sportcentrum. 
De vlooienmarkt is te bezoeken van 9.30 tot 16.00 uur en 
de toegang bedraagt 2,50 (kinderen tot en met 11 jaar en 
onder begeleiding hebben vrij entree). 
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar 
organisatieburo Mikki, 0229-244739 of 244649. Of kijk 
op: www.mikki.nl.

Joost-viering 19 maart: ‘door lijden geraakt’
Regio - Elke derde zon-
dag van de maand is er een 
Joost-viering in het Trefpunt 
in Bennebroek. Open voor 
iedereen, lid of geen lid van 
de Trefpunt-gemeente. Elke 
Joost-viering heeft zijn eigen 
thema. Ook kinderen zijn van 
harte welkom. De eerstvol-
gende is op zondag 19 maart.
Door lijden geraakt. Dat is 
het thema. Lijden is geen po-
pulair thema. Lijden laat zien 
dat niet alles maakbaar is. In 
een op maakbaarheid ge-

richte samenleving wordt 
het niet-maakbare makkelijk 
onderschat of weggepoetst. 
Joost vraagt zich af hoe we 
om (kunnen) gaan met lijden. 
Lijden van jezelf en vooral 
ook lijden dat je ziet bij an-
deren. De bijeenkomst wordt 
geleid door Gerline de Jong. 
Gerline de Jong is geestelijk 
verzorger bij GGZ InGeest.
 
Joost is er voor mensen die 
op zoek zijn naar een ander 
geluid in het drukke leven 

van alle dag. Joost gaat over 
vragen die er toe doen: rela-
ties, maatschappij, spiritua-
liteit, plezier en zinnig leven. 
Vaak is er veel beeld, poëzie, 
een bijzonder overdenking of 
een verrassende muziekkeu-
ze. Joost-vieringen zijn goed 
te volgen, juist voor mensen 
die niet vaak in de kerk ko-
men. Aanvang: 10.00 uur in ’t 
Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek. Kin-
deren tot 15 jaar volgen een 
apart programma.

Fika-tid bij Sfeervol bijzonder / mooi
Heemstede - In Zweden hebben ze ontdekt 
dat tweemaal een pauze van een half uur 
per dag meer productiviteit oplevert en min-
der stress. Daarom pauzeren de Zweden ’s 
ochtends en ’s middags een poosje. Er wordt 
dan koffie, soms thee, gedronken en zoetig-
heid bij gegeten. ‘Fika’ noemen de Zweden 
dat. Koffie heet in Zweden ‘kaffe’, maar het 
schijnt vroege ‘kafi’ geheten te hebben. En 

als je die twee lettergrepen verwisselt, krijg je 
‘fika’. Vandaar. Wat in Zweden een goed idee 
is, is dat in Nederland natuurlijk ook. Daar-
om introduceert Sfeervol bijzonder / mooi 
de fikatid: Van 9 tot 10 uur in de ochtend, en 
van 3 tot 4 uur in de middag kunt een kop 
koffie of thee naar keuze drinken met een 
stukje taart daarbij voor slechts 4,95. Jan 
Miense Molenaerplein 8, Heemstede.

Film bij WIJ Heemstede
Heemstede - Woensdag 22 
maart in de Luifel draait een 
film over het waargebeurd 
verhaal van Florence, een le-
gendarische Amerikaanse 
dame die in de vorige eeuw 
wanhopige pogingen deed 
een beroemde zangeres te 

worden en zich daarbij niet 
liet hinderen door gebrek aan 
talent. De Luifel vindt u aan 
de Herenweg 96, Heemstede 
waar de film begint om 20.00 
uur, entree is 7,-.  Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.
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Handen uit de mouwen op 
Kom in Mijn Tuin

Heemstede - Afgelopen zaterdagmiddag werd er weer 
hard gewerkt door de vrijwilligers van KIMT in het Groe-
nendaalse bos. Het uitgeprinte takenlijstje hing weer 
klaar en secretaris Mik van der Bor heeft de coördinatie 
weer op zich genomen.
En niet alleen door de vaste vrijwilligers is er hard ge-
werkt maar er waren ook nog aanmeldingen van buitenaf 
en dat is altijd een welkome verrassing! Er is hard gewerkt 
aan een palenhok in elkaar zetten, het terrein is met de 
schoffel onkruidvrij gemaakt, er is flink gesnoeid en een 
kweepeer werd geplant.
Gelukkig is er ook voor de ‘inwendige mens’ goed ge-
zorgd; een van de vrijwilligsters had heerlijke gember/ap-
pelcake gebakken voor de koffie- en theepauze.  Na af-
loop genoot ieder van een drankje en een hapje en werd 
gezellig nagepraat over deze zonovergoten lentedag.
Kijk eens op: www.kominmijntuin.com.

Voice Collective: popkoor met ambitie
Heemstede – Popkoor Voi-
ce Collective is een swingend 
Heemsteeds koor dat in 2009 
werd opgericht en bestaat uit 
30 leden die wekelijks repe-
teren in basisschool Icarus 
onder begeleiding van vaste 
pianiste Marina Popova. Het 
repertoire omvat popklassie-
kers tot actuele hits, zowel 
mooie ballads als uptempo 
nummers.
De muzikale leiding ligt van-
af het eerste uur in handen 
van Jeroen Vermeulen. De 
ervaren componist/dirigent  
–  hij werkte onder meer sa-
men met Jaap van Zweden 
en Vera Beths  - doet met-
een een ondubbelzinnige uit-
spraak als we hem spreken. 
Dit koor is naar zijn mening 
namelijk uitzonderlijk muzi-
kaal en leergierig.  Voor hem 
redenen om het koor naar 
een hoger niveau te tillen. “Ik 
voel dat er nog meer inzit en 

het is natuurlijk mijn taak om 
dat eruit te halen”, verklaart 
hij. “Op de een of andere ma-
nier snappen ze mijn lesme-
thode heel snel en komen ze 
ook met muziekgerelateer-
de vragen die ertoe doen. 
We gaan daarom de metho-
de aanpassen. Dat klinkt mis-
schien of het lastiger wordt, 
maar niets is minder waar, 
want ik laat mensen nooit 
dingen doen die ze niet kun-
nen, dat is zinloos.”
Opmerkelijk eveneens is dat 
de leden van Voice Collecti-
ve bij de start geen zangerva-
ring hadden. “Ze zijn er blan-
co ingestapt en misschien is 
dat wel het geheim”, aldus de 
enthousiaste dirigent die ver-
volgt:. “Naast de populaire 
songs zingen we nu ook iets 
kompleet anders, namelijk 
het Ave Maria van Schubert, 
een kneiterklassiek stuk na-
tuurlijk. Als stemoefening is 
dat al interessant, want klas-
siek zingen vergt een andere 
techniek dan het zingen van 
popmuziek. Zoiets is moge-
lijk als je kiest voor zangkwa-
liteit, want zo’n ervaring be-
taalt zich uit in het popreper-
toire.”
Een van de koorleden, tevens 
PR man, is Frans de Hoog die 
zich aanmeldde omdat het 
hem wel gezellig leek. “Ik kan 
geen noten lezen, maar men 
zei altijd wel dat ik over een 
goede stem beschik. Ik werd 
moeiteloos opgenomen door 
de groep, de sfeer is goed en 
de passie is aanstekelijk. Ik 

studeer veel thuis en boven-
dien ben ik dagelijks een uur 
onderweg in de auto om naar 
mijn werk te gaan, een pri-
ma gelegenheid om teksten 
te oefenen. Ik moet beken-
nen dat mijn collega’s wel-
eens gek worden van mij. Als 
ik ’s ochtends binnenkom zit 
ik al vol met energie terwijl de 
meeste mensen juist stilletjes 
op gang komen.”
Volgens Jeroen Vermeulen is 
het een van de gevolgen van 
zijn lesmethode die je simpel-
weg kan verdelen in de linker 
en de rechterhersenhelft ac-
tiviteit. “De teksten beklijven 
veel beter als je tegelijkertijd 
met iets anders bezig bent, 
zoals autorijden. Het is bewe-
zen dat zingen energie geeft 
en bovendien word je er ge-
lukkiger van door de endorfi-
ne die vrijkomt.”

Voor wie nu denkt dat de lat 
voor hem of haar te hoog ligt, 
heeft de muzikale leider een 
bemoedigende boodschap: 
“Ik hoor zo vaak: ik kan ab-
soluut niet zingen. Dat is echt 
niet waar, in al die jaren heb 
ik het maar een keer mee-
gemaakt. Het is gewoon een 
kwestie van training en con-
ditie van de stembanden.”                                                            
Er is dus hoop voor vrijwel ie-
dereen die wil zingen. 
Het popkoor Voice Collective 
treedt onder meer op tijdens 
de voorjaarsmarkt in mei.
Meer informatie:
www.voicecollective.nl.
Mirjam Goossens

Koorleden. 

Muzikaal leider Jeroen Ver-
meulen.

Therapie & Ontwikkeling in jouw tempo met je partner, of individueel
Heemstede - Problemen 
zijn gewoon onderdeel van 
het leven. Ze vormen vaak 
een toegangsdeur tot nieu-
we mogelijkheden. Ervaar en 
doorleef een lastige periode 
en je wordt steeds meer wie 
je in wezen bent.

Jouw tempo
Juuliëtte Tromp van ‘Leven 
in Volheid’ helpt je om jouw 
weg te vinden. “We ruimen 

op. Soms moeten daarvoor 
nog tranen gehuild worden, 
of moet boosheid naar bo-
ven komen die niet gevoeld 
is. Dingen uit je verleden 
halen we er alleen bij als ze 
je nu belemmeren om voluit 
te leven”, zegt ze.
En: “Je vindt je eigen weg 
door deze fase. Uiteinde-
lijk merk je dat je meer ruim-
te hebt om voluit te leven. 
Eén van de dingen die ik ook 

graag doe, is paren helpen 
om hun relatie weer op de 
rails te krijgen als het even 
minder lekker loopt.

Voor iedereen die even
vastloopt
•  verlang je naar meer leven-

digheid en energie?
•  wil je zorgelozer leven?
•  wil je doen waar je voor 

bedoeld bent?
•  ben je op zoek naar de 

volgende stap in je werk – 
maar dan een goeie?

•  wil je graag beter omgaan 
met een ziekte of verlies?

Juuliëtte Tromp is psychoso-
ciaal therapeut; voel je he-
lemaal welkom!  Bel haar of 
stuur een mailtje; ze vertelt 
je precies waar je moet zijn. 
juuliette@leveninvolheid.nl of 
06-17102387.
www.leveninvolheid.nl.
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Voorjaarskinderkledingbeurs
Heemstede - In de Ja-
cobaschool te Heemste-
de vindt zaterdag 25 maart 
weer een kinderkleding-
beurs plaats. Je vindt er 
allerlei tweedehandskle-
ding in de gymzaal van de 
school aan de Lanckhorst-
laan 9. De verkoop is van 
11.00 tot 12.30 uur.
Wil je kleding verkopen? 
Dat kan! Vraag dan via kle-
dingbeursjacoba@gmail.
com een instructiepakketje 
en een of meerdere letters 
aan. Eén letter is goed voor 
25 stuks kleding op 1 lijst. 
Je mag maximaal 100 stuks 
kleding inbrengen. Graag 
zien we dat de kleding 
heel én schoon én van de-

ze tijd is. Aan de hand van 
een korte instructie kun je 
zelf thuis de kleding prij-
zen en op lijsten inschrij-
ven. Het innemen van de te 
verkopen kleding is op vrij-
dag 24 maart van 20.00 tot 
22.00 uur.

Zaterdagmiddag tussen 
15.30 en 16.00 uur rekenen 
wij de verkochte kleding 
met je af en kun je niet ver-
kochte kleding weer opha-
len. Van de verkoopprijs is 
20% voor de kledingbeurs 
en 80% voor de verkoper. 
Niet-verkochte kleding kan 
na afloop van de beurs ook 
worden achterlaten voor 
het goede doel.

Peuterbieb: kom lekker 
luisteren, spelen en dansen
Heemstede - Alle peuters 
verzamelen: de Peuterbieb 
komt naar de Bibliotheek 
Heemstede. Wat is er fij-
ner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar 
een verhaal. Peuters en hun 
(groot)ouders of oppas zijn 
op zondag 26 maart om 13.00 
uur welkom in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1). 
De toegang is gratis.
Tijdens de Peuterbieb wordt 
spelenderwijs aandacht be-
steed aan het taalgevoel en 

de woordenschat van kinde-
ren door samen te lezen en 
ontdekken met leeftijdsge-
nootjes. De verhalen prikke-
len de fantasie en deze ge-
bruiken we ook als we mu-
ziek gaan maken en samen 
spelen of dansen. Voor ou-
ders en oppassen is de Peu-
terbieb ook gezellig en leer-
zaam, zij krijgen leestips en 
delen ervaringen met elkaar.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl

Finalistentour Leids Cabaret 
Festival doet Heemstede aan

Heemstede - De drie verdiende finalisten van het Leids 
Cabaret Festival (De Hygiëna’s, Felix Heezemans en PS en 
zo is het leven) treden tijdens hun landelijke Finalistentour 
op met de voorstelling waarmee zij toe wisten te treden tot 
de finale van dit festival. Net als voorgaande jaren doen 
zij natuurlijk ook Heemstede aan. Theaterbezoekers krij-
gen vrijdagavond 17 maart de kans om zelf deze verse ca-
barettalenten te ervaren. Ze doen de finaleavond namelijk 
integraal over in De Luifel Heemstede, aanvang 20.15 uur 
en entree 18.-. Info: www.podiaheemsted.nl.
Jurywinnaars waren de drie Vlaamse absurdisten van De 
Hygiëna’s. Over hen zei de jury: “Met hun vaart en geraf-
fineerde rolverdeling laten De Hygiëna’s zien hoe een op 
volle toeren draaiend, goedgebekt theatertrio zich kan on-
derscheiden van de vele solisten in de programmering van 
theaters. Met hun van veel fantasie getuigende absurde 
invallen hebben De Hygiëna’s ons verrast en nieuwsgierig 
gemaakt naar méér.” Felis Heezemans was Publiekswin-
naar: “Zijn observaties zijn vaak raak. Zijn typetjes wek-
ken door hun herkenbaarheid en de inzet van zijn fysiek 
en stemgebruik de lach op. Hij maakt hierbij veelvuldig 
gebruik van het stijlmiddel van de overdrijving. Of hij nu 
een notoire klager of een stadswacht neerzet, we kennen 
ze allemaal, deze types. Hij kan mensen duiden en neer-
zetten, hieruit blijkt een sterk observatievermogen.” En PS 
en zo is het leven volgens het juryrapport: “Ze maken ge-
bruik van diverse instrumenten, die door meerdere leden 
bespeeld kunnen worden. Leuk is het gebruik van rekwi-
sieten als speelgoed en afwasborstels om muziek mee te 
maken. Vooral door hun meerstemmigheid maken ze in-
druk. Hun teksten zijn poëtisch, soms ook absurdistisch, 
maar toch goed te volgen.”
Sinds 1978 is het VARA Leids Cabaret Festival een voor-
aanstaand podium voor jong cabarettalent. Gevestigde 
namen als Lebbis & Jansen, Najib Amhali, Wim Helsen, 
Tim Fransen, Sanne Wallis de Vries en Paulien Cornelisse 
zijn hier hun carrière begonnen. En zo staan ook de fina-
listen van 2017 in de startblokken.

Nieuw kinderboek Heemsteedse schrijfster
Heemstede - Het twee-
de kinderboek van Chantêl-
le Pickee uit Heemstede is 
uitgebracht en ook dit boek 
– net als de voorgaande uit-
gave - is een co–creatie met 
30 kleuters van de Voorweg-
school in Heemstede. Deze 
keer gaat het om de kleuter-
klas van haar middelste zoon 
Seth. In dit boek veranderen 
de kleuters in hun lievelings-
dier en dit levert hilarische 

avonturen op. Want hoe ver-
anderen ze dan op tijd terug 
in zichzelf?

Het boek ligt inmiddels bij 
Boekhandel Blokker en 
Chantêlle is regelmatig bij 
Grut & Groot in de Raadhuis-
straat als gastvrouw aan het 
werk.
De komende tijd zijn er daar-
naast activiteiten waar de 
schrijfster bij aanwezig is, 

zoals op vrijdag 17 maart 
om 14.00 uur bij boekhan-
del Blokker aan de Binnen-
weg 138. Zij leest daar voor 
in samenwerking met thea-
ter Poppekus (vrij toeganke-
lijk). Op 31 maart en 14 april 
geeft zij samen met Theater 
Poppekus een workshop voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar en 
van 7 tot 9 jaar. De kinderen 
maken tijdens de workshop 
hun eigen poplepel. 

Bridgeclub G.S.V. uit Heemstede pakt uit
Heemstede - Zondag 5 
maart organiseerde bridge-
club G.S.V. een grote bridge-
drive bij partycentrum Fokker 
in Hoofddorp. G.S.V. is een 
vereniging waarbij vijf mid-
dagen en vier avonden ge-
bridged wordt waarbij het 
gemiddelde aantal leden 
62 bedraagt. Leden werden 
door de bridge leiders gesti-
muleerd om zich via de inte-
kenlijst op te geven. Al gauw 

kwam de organisatie aan de 
100 paren. Het leuke hier-
van was dat veel leden eens 
met een andere partner uit 
een andere middag of avond 
speelde en niemand van de-
zelfde middag of avond ook 
tegen elkaar speelde. Voor 
de ontbrekende spellen, de 
bieding boxen en de kleed-
jes had John, de touwtrekker 
van deze drive, Jouke Postma 
ingehuurd die met koffers vol 

aan kwam dragen. De tafels 
waren voor alle nummers in 
deze grote zaal, goed en op 
een klein oppervlakte neer 
gezet. De pauze werd opge-
vrolijkt met een leuke kwis 
door Jos met natuurlijk vra-
gen over bridge. De prijs-
winnaars mochten zich ver-
heugen op een of meerdere 
krasloten zodat het gok ele-
ment na afloop ook een kans 
kreeg.

‘Over
vertrouwen 

in de politiek’
Heemstede - In de aan-
loop naar de verkiezingen 
lanceerde Joris Luyendijk 
het boekje ‘Kunnen we pra-
ten’ en de daaraan gelieerde 
website:
www.kunnenwepraten.nl.
Op donderdag 30 maart om 
15.00 uur praat Joris Luyen-
dijk hierover bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Toegang vrij: 
aanmelden is gewenst via 
023-5282472.

Joris Luyendijk besefte dat 
hij veel hoort over mensen 
die hun vertrouwen in de ge-
vestigde orde kwijt zijn maar 
dat hij, ‘in zijn eigen bubbel’, 
die mensen nooit zelf hoort 
praten. Als breekijzer schreef 
hij het boekje ‘Kunnen we 
praten’, waarin hij nagaat hoe 
het zit met zijn eigen vertrou-
wen in de politiek.
Luyendijk ging in gesprek 
met een aantal door hem 
nooit gehoorde mensen en 
plaatste de interviews op 
kunnenwepraten.nl, waar-
na honderden mensen on-
line meepraatten. Wat is de 
stand van zaken en wat is hij 
te weten gekomen? De voor-
lopige conclusie van Kunnen 
we praten is hoopvol: ja, we 
kunnen praten, mits er ge-
noeg ruimte is en we goed 
ons best doen.
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Handhavers wel erg streng’
Inrichting winkelgebieden: 
Er zijn nog genoeg wensen 
Heemstede - Nadat de ge-
meente burgers naar hun 
ideeën vroeg over het in-
richten van de winkelgebie-
den kwam er een stortvloed 
aan reacties. Een veelheid 
aan klachten, voorgestelde 
oplossingen en suggesties 
belandden bij de gemeen-
te. Over het algemeen zijn de 
inwoners tevreden over wat 
Heemstede aan winkelbe-
stand en alles daaromheen 
te bieden heeft. Er blijft ech-
ter nog genoeg te wensen 
over. Over de verkeersvei-
ligheid voor voetgangers en 
fietsers is men niet te spre-
ken. Een veelgehoorde wens 
is de fietsstrook op de Bin-
nenweg duidelijker te ma-
ken. De bereikbaarheid met 
de auto en parkeren krijgen 
de aandacht. Op de Jan van 
Goyenstraat mist men een 
modezaak en een sigaren-
winkel. Op de Zandvoortsel-
aan West wil men een oplos-
sing voor het parkeren van 

fietsen. Veel klachten over 
de geparkeerde fietsen en 
brommers bij Domino Pizza. 
De Binnendoor moet worden 
opgeknapt in overleg met de 
bewoners. De een wil wel, 
de ander geen terras aan de 
Zandvaartkade. Het Res No-
vaplein wil ruimere parkeer-
vakken. Handhaving op ver-
schillende terreinen is ge-
wenst. Het station zou een 
trap aan de westzijde moeten 
krijgen. Er staan veel te veel 
borden, veel fietsen of ande-
re zaken op de stoep. De Bin-
nenweg als voorrangsweg in-
richten om de doorstroming 
en de veiligheid te vergroten 
wordt ook geopperd. Fietsers 
vanuit Zandvoort niet langs 
de winkels te laten rijden 
maar aan de overkant. Aan-
dacht wordt gevraagd voor 
de kwetsbare ondernemers 
en de leegstand. Geen in- en 
uitgang van de Vomar aan 
de Binnenweg waar ande-
re juist pleiten de in- en uit-

gang juist wel daar te situe-
ren. De ondernemers aan de 
Glip voorzien een door hen 
ongewenste komst van een 
nieuwe Vomar. Om half acht 
in de ochtend glasbakken le-
gen is voor de omwonenden 
geen pretje. Parkeertarief 
moet omlaag. Er zijn te wei-
nig evenementen en na 21.00 
uur nauwelijks OV-mogelijk-
heden. Meer groen en ter-
rassen is veel gevraagd. De 
roep om meer gezelligheid in 
de Jan van Goyenstraat, meer 
kleur in de bestrating en een 

goede cateraar voor na zes-
sen. Meer parkeerplaatsen 
voor het Te Winkelhof en met 
een parkeerschijf. Nu parke-
ren er leerkrachten van de 
basisscholen terwijl het be-
doeld is voor de klanten. 

De handhavers zijn wel erg 
streng, het mag voor velen 
een tandje minder. Kortom, 
een bloemlezing uit het gro-
te aantal reacties op de win-
kelvisie. De commissie Ruim-
te bespreekt dit op 16 maart. 
Eric van Westerloo

Feldenkrais 
lessen

Heemstede - Van 23 
maart tot en met 8 mei is 
het vinden van balans in 
zitten, staan en lopen het 
onderwerp van de lessen 
Feldenkrais in ‘de Pauwe-
hof’ te Heemstede.

In lessen zittend op de 
stoel wordt aandacht be-
steed aan bewustwording 
van de balans. Door mid-
del van eenvoudige, alle-
daagse bewegingen met 
bijvoorbeeld het bekken, 
de lage rug, de benen en 
het hoofd kun je je bewust 
worden, hoe je de balans 
kunt houden in het leven 
van alledag. 
De oefeningen zijn ge-
makkelijk en praktisch, 
en kunnen helpen om ook 
in het dagelijks leven in 
evenwicht te blijven.  
De serie lessen wordt ge-
geven door Ellie de Jong, 
psycholoog en Feldenkrais 
docent. Sinds 2008 heeft 
zij een praktijk voor Fel-
denkrais.
Alle informatie via: 023-
5286022 of  023-5288510 
pauwehof@wijheemste-
de.nl 

Nieuwe directeur bij WIJ Heemstede
Heemstede - WIJ Heem-
stede neemt op 31 maart af-
scheid van interim–directeur 
Monique Klompé. De dag er-
op neemt Annette Aukema 
als directeur het stokje van 
haar over. 
Welzijnsorganisatie WIJ 
Heemstede is niet meer weg 
te denken uit Heemstede. De 
samenvoegingen van de af-
gelopen jaren en het trans-
formatieplan kwamen tot 
stand onder leiding van inte-
rim-directeur Monique Klom-
pé. Op vrijdag 31 maart tij-
dens ‘Vrolijke Vrijdag’ neemt 

zij afscheid. Het thema van 
die bijeekomst is ‘duurzaam’. 
Iedereen kan langskomen. 
Per 1 april zal Annette Au-
kema voor de komende twee 
jaar de nieuwe directeur van 
WIJ Heemstede zijn. Zij heeft 
vele functies op welzijnsge-
bied vervuld: management-
functies bij Stichting Meer-
waarde in de Haarlemmer-
meer, functies bij Stichting 
Radius in Haarlem en   bij 
Stichting Welzijn Binnenstad 
Amsterdam. Daarnaast is zij 
actief als vrijwilliger.    
Annette Aukema is goed op 

de hoogte van recente maat-
schappelijke ontwikkelin-
gen en vernieuwingen en be-
schikt over een brede erva-
ring in het sociaal domein. 
Zij heeft een heldere visie op 
welzijnsvraagstukken. Onder 
haar leiding zullen de inhou-
delijke en organisatorische 
veranderingen van de afgelo-
pen jaren verder worden ver-
ankerd en uitgebouwd. Op 
die manier wil WIJ Heemste-
de een sterke en overtuigen-
de bijdrage blijven leveren 
aan het welbevinden van al-
le inwoners.

Op weg naar 
een nieuw 
leven
Heemstede - Wederom 
heeft een groep nieuwe in-
woners de cursus gevolgd 
om de participatieverklaring 
te kunnen ondertekenen. 
De democratie, de rechter-
lijke macht, de grondwet, 
de mensenrechten. Alles 
werd uitgebreid besproken 
en uitgelegd aan 17 men-
sen uit Eritrea, die in Heem-
stede de eerste stappen zet-

ten op weg naar een nieuw 
leven. In de landelijke kran-
ten leest u wellicht nog-
al wat kritische kantteke-
ningen over dit traject wat 
een verplicht onderdeel van 
het inburgeringsexamen zal 
worden. Maar de gemeente 
Heemstede pakt dit heel se-
rieus en grondig aan. En alle 
17 handtekeningen werden 
met overtuiging gezet.

Juiste webadres Nicolette van Zijl
Heemstede – Over schoonheidsspecialiste Nicolet-
te van Zijl uit Heemstede verscheen enkele weken gele-
den een leuk stuk in de Heemsteder. Wie meer over de sa-
lon en mogelijkheden wil weten kan kijken op haar website: 
www.schoonheidssalon-nicolette.nl.
Spijtig genoeg was het webadres onderaan het artikel niet 
juist weergegeven. Ditmaal de juiste weergave.
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Heemstede - Zondag 19 
maart zingt het Balkankoor 
Slavuj onder leiding van Ivo 
Boswijk in de Oude Kerk 
Heemstede. Het koor telt 25 
krachtige stemmen die de 
luisteraars meenemen naar 
de Balkan en de landen rond 
de Zwarte Zee.
Koorzang wordt afgewisseld 
met solo’s, duetten en kwar-
tetten, waardoor elk lied een 
eigen klank en dynamiek 

krijgt. Belangrijk voor het 
koor is het feit dat er vijf le-
den van Oost-Europese af-
komst zijn, deze mensen zijn 
in staat het koor te begelei-
den in de uitspraak en de 
emoties die de liederen kleu-
ren.

Ivo Boswijk is componist, ar-
rangeur en dirigent, hij is op-
geleid aan het Sweelinck 
conservatorium in Amster-

dam en is sinds 1998 verbon-
den aan het koor Slavuj.
Dit concert begint om 15.00 
uur, na afloop is er bij de uit-
gang een collecte. De op-
brengst is, na aftrek van de 
kosten, voor het Vleugel-
fonds.
Natuurlijk is er een gezellig 
samenzijn in de Pauwehof, 
waar de koffie, thee en het 
gebak tegen redelijke prijzen 
verkrijgbaar zijn.

Theeconcert voert u mee naar de Balkan

Van burn out 
terug naar 

balans
Heemstede - Rob Kelder 
houft donderdag 16 maart 
een lezing over burnouts. 
Stress kan gezond zijn, maar 
ook leiden tot overspannen-
heid of een burn out. Hoe 
kan je het vroegtijdig her-
kennen? Wat gebeurt er als 
je er in zit? En hoe kom je 
weer in balans? Deze avond 
geeft je handvatten en geeft 
inzicht in een aanpak van 
burn out. Ook krijg je inzicht 
in wat lichamelijk en psy-
chisch speelt. Aan de hand 
van voorbeelden wordt in-
gegaan op het leven na een 
burn out. Leert de burn out 
ons een les?

Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 8,- euro.
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 dan wel bij 
de receptie van de Luifel.

Rob Kelder.

Opera aria’s Mozart door mezzo 
sopraan Rosanne van Sandwijk
Regio – Op zaterdag 25 
maart (20.15 uur) geeft ‘ri-
sing star’ Rosanne van Sand-
wijk een concert in Museum 
de Cruquius.

Als finalist van het Interna-
tionaal Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch sleepte de 
mezzosopraan Rosanne van 
Sandwijk in 2010 de Toon-
kunst Oratoriumprijs en de 
Staetshuys Fonds Prijs in de 
wacht. Het leverde haar bo-
vendien een debuut op bij 
De Nationale Opera, waar ze 
het jaar daarop schitterde in 
Glucks Iphigénie en Tauride.
In 2014 won ze de Grachten-
festival Prijs met cantates van 
Vivaldi. Hans Eijsackers be-
geleidt Rosanne.

Kaarten beschikbaar via
www.CruquiusConcerten.nl 

of via de kassa van schouw-
burg de Meerse 023-5563707. 
De toegangsprijs bedraagt 
22,50.

Rosanne van Sandwijk (Foto-
grafie: Annelies van der Vegt).

Heemstede swingt met New York Round Midnight
Heemstede - Zaterdag 
18 maart neemt New York 
Round Midnight je mee op 
jazzavontuur met de voor-
stelling Swingin’ Harlem in 
de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein Heemstede. A 
night in the church wordt a 
night at the club! Heemstede 
gaat swingen als dit tienkop-
pige orkest en de twee voca-
listen de ritmiek en heerlijke 
sound uit de tijd van Count 

Basie en Duke Ellington tot 
leven brengen. Jazz zoals die 
toen klonk.
New York Round Midnight 
is een van de grootste jazz-
producties van dit moment 
en zeer geschikt voor de the-
aterbezoeker met een bre-
de smaak, met name voor 
de liefhebber van livemu-
ziek. Maar liefst tien musici 
uit het puikje van de Neder-
landse jazzscene nemen  je 

Tulpenralley 
door de 
Bollenstreek
Heemstede - Laat u op 7 
april verrassen maar ook ver-
wennen door vanuit de tou-
ringcar te genieten van alle 
kleurexplosies die een rond-
rit (rally) door de bollenstreek 
oplevert. U krijgt een kijkje 
achter de schermen van een 
bollenboer en kunt met hem 
een wandeling over de vel-
den maken. Blijft u liever in 
de bollenschuur om te ge-
nieten van alle kleurenpracht 

van de daar aanwezige bloe-
men voordat we aan de lunch 
beginnen dan kan dat na-
tuurlijk ook. Na de lunch 
duikt u opnieuw de bollen-
velden in. Tijden: 10.30-15.30 
uur. Prijs: 39,- euro met een 
boerenlunch, koffie met wat 
lekkers. Vooraf reserveren en 
betalen uiterlijk 29 maart.
Vertrek vanaf de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Bij 
annuleren na de uiterste in-
schrijf-datum is geen resti-
tutie mogelijk. Reserveren en 
betalen kan via de website 
www.wijheemstede.nl of bij 
de receptie van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
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niet alleen mee naar de glo-
rietijd van de jazz, maar la-
ten ook voelen hoe levendig 
en urgent die muziek van-
daag klinkt. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl (21,-).
Niet flirten, niet dronken wor-
den, je schoenen poetsen en 
altijd doorspelen: dat waren 
de gouden regels voor muzi-
kanten in de clubs van Har-
lem in de jaren twintig en der-
tig van de vorige eeuw. Bijna 
niemand die zich eraan hield, 
maar dat maakte niet uit. Ter-
wijl alcohol officieel verboden 
was bloeide het nachtleven 
als nooit tevoren. En als club 
telde je pas mee als je een 
goede jazzband op het po-
dium had staan. De muziek-
voorstelling Swinging’ Har-
lem neemt je mee diep in de 
nachtclubs van de New York-

se wijk Harlem, waar jazz de 
belangrijkste bijzaak van het 
leven was. De hevige concur-
rentie en losse sfeer zorgden 
voor de bloei van spannende 
muziek en leverden een keur 
aan ijzersterke bands op, zo-
als de orkesten van Cab Cal-
loway, Duke Ellington en Flet-
cher Henderson. Karakter-
volle muzikanten zoals Billie 
Holiday, Louis Armstrong en 
Fats Waller werden omarmd 
door het publiek. 
Hoe ging het er werkelijk 
aan toe in de clubs in Har-
lem? Wat was de invloed van 
de Mafia en de Joodse ‘Kos-
her Nostra’ op de muziek? 
Wat is een flapper girl? En 
wie is toch die reefer man? 
Als je alvast het sfeertje wilt 
proeven, bekijk dan de pro-
mo op facebook.com/NewY-
orkRoundMidnight.

Voetmidgetgolf 
met VEW-mini’s
Heemstede - Zaterdag 
jongstleden is de hele mini-
selectie van VEW gaan mid-
get voetgolfen.

In Nieuw-Vennep in Hal 18 
werden de mini’s verwel-
komd. Op het court (in de 
bak) eerst even een potje 
voetballen. 
Daarna werd het midgetgolf 
parcours ontdekt. Het werd 
een geweldige ochtend, met 
veel lol en plezier. 

Maar zaterdag gaan de 
mini’s weer gewoon voetbal-
len…
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Heemstede - Afgelopen za-
terdag deed peuteropvang ‘t 
Meerlnest weer mee met de 
vrijwilligersdag van het Oran-
jefonds: NL Doet.
Het was net als vorig jaar 
perfect weer om te klussen, 
droog en ‘s middags kwam 
het zonnetje door. Er is we-
derom erg hard gewerkt door 
drie enthousiaste vaders. 
Een deel van de wilgenmat-
ten was aan vervanging toe 
en er werd van steigerhout  
een prachtige buiten/mod-
der keuken gebouwd. Op 
een bovenrek na is deze he-
lemaal af. De leidsters van ‘t 
Meerlnest danken ieder voor 
hun inzet. Nu hopen op een 
heerlijk voorjaar en prachtige 
zomer zodat de peuters veel 
buiten kunnen spelen in de 
zandbak!

Meerlnest blij met hulp NL Doet

Project Tenniskids@school bij TV HBC succesvol
Heemstede - Zondag is het 
tenniskids@school project 
afgesloten met een tennis-
feestje bij TV HBC. Circa 50 
kinderen van scholen uit de 
buurt, de Valkenburgschool, 
de Nic. Beetsschool en de 
Voorwegschool, deden hier 
aan mee. De afgelopen we-
ken heeft de trainer, Eric Krij-
ger van Tennisschool Haar-

lemmermeer, tijdens de gym-
lessen de kinderen al kennis 
laten maken met het tennis-
spelletje en werden zij uitge-
nodigd om op het feestje te 
komen bij TV HBC. Samen 
met andere kinderen hebben 
zij gedurende 1 ½ uur tennis-
les gekregen. Mede door het 
mooie weer was de belang-
stelling erg groot. Ook ve-

le ouders waren meegeko-
men om de sfeer te proeven 
op het tennispark. Aanstaan-
de zondagmorgen kun je nog 
even gaan kijken bij de wed-
strijdjes van de Tenniskids 
Worldtour die deze ochtend 
op de banen van TV HBC ge-
houden worden. Het nieu-
we speelseizoen begint op 1 
april. Info: www.tvhbc.nl.

Waterloo G2 - HBC G1  4-3 
Net iets te vaak

‘niet thuis’ gegeven
Heemstede - Afgelopen 
weekend speelde HBC de 
belangrijke wedstrijd te-
gen Waterloo G2. De heen-
wedstrijd thuis won HBC 
met 6-4. Maar net als in het 
echte leven, resultaten uit 
het verleden geven geen 
garantie enz.
Bij de start liep het allemaal 
goed. Beide teams wa-
ren in evenwicht met voor 
HBC iets meer kansen. Bij 
een aanval van HBC was 
de doelman van Waterloo 
niet helemaal klemvast en 
dat gaf Arjen de gelegen-
heid de 0-1 op het score-
bord te zetten. Daarna ver-
liep de strijd echter anders. 
Deze keer was een ernstige 
blessure bij de tegenstan-
der de aanleiding. Bij een 
poging de HBC-spits de 
voet dwars te zetten, ver-
draaide hij zijn knie en was 
een rit naar het ziekenhuis 
noodzakelijk. 
Na enige tijd werd de wed-
strijd op de andere helft 
van het speelveld voortge-
zet. HBC, was om ondui-
delijke reden, helemaal de 
kluts kwijt. Een wissel, een 
schoen die geveterd moest 
worden en het stond 1-1. 
Discussie over en weer en 
de tegenstander werd door 
een te zachte terugspeelbal 
helemaal in het zadel ge-
holpen: 2-1. Alsof het nog 
niet genoeg was liep een 
boze speler van het veld, 
vervolgens gerommel in de 

achterhoede en de stand 
was 3-1!
In de rust zwijgende spe-
lers, die een donderpreek 
verwachtten. Coach Jan 
gaf echter aan dat 3-1 niet 
onoverkomelijk hoefde te 
zijn, al met net iets meer in-
zet zou worden gespeeld. 
De laatste wissel bij HBC 
haakte geblesseerd af zo-
dat de mouwen konden 
worden opgestroopt.
Er werd met inzet gespeeld 
en, ondanks een wat war-
rige scheidsrechter, HBC 
kreeg meer grip op het 
spel. Een uitbraak van HBC 
kwam bij spits Arjen te-
recht die de bal onberispe-
lijk in het doel knalde, 3-2. 
HBC verhoogde de druk en 
Waterloo kwam er steeds 
moeilijker uit. De linker-
kant werd door Gert-Jan 
goed ingevuld en Sebas-
tiaan had een paar mooie 
reddingen. Kansen konden 
net niet in een doelpunt 
worden omgezet. Bij een 
uitbraak van Waterloo leek 
de verdediging de situa-
tie meester te zijn, maar via 
een speler van HBC kwam 
Waterloo weer in bal bezit 
en het werd 4-2. HBC ging 
vol op de aanval maar ver-
der dan een doelpunt van 
Thomas, via een hand van 
een Waterloo speler, kwam 
HBC niet. Een goede twee-
de helft, maar in de eerste 
helft toch net iets te vaak 
niet thuis gegeven.

FIFA-scheidsrechter vertelt
Heemstede – Vrijdag 17 maart is Dennis Higler, FIFA- en 
Eredivisie-scheidsrechter, bij HBC voetbal aanwezig. Hij 
komt, aan de hand van fraaie beelden, vertellen over zijn 
scheidsrechterscarrière, de voetbalspelregels en meer.
Daarnaast houdt hij een leuke kleine quiz. Er is ook gele-
genheid tot vragen stellen.
 Ieder is hartelijk welkom. De avond vindt plaats in kan-
tine ‘De Toekomst 2’ op het HBC-sportpark Cruquiusweg 
39 en begint om 20.00 uur (kantine open vanaf 19.30 uur).

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Kon. HFC wint overtuigend van AFC 2-0
Regio - AFC had sinds de 
winterstop slechts één punt-
je gesprokkeld. Waar zij in 
het begin van deze voetbal-
jaargang nog streden voor 
een ereplaats. De klad zit er 
vreselijk in bij de Amster-
dammers. Ondanks dat stond 
AFC, bij aanvang van de-
ze wedstrijd, nog zes pun-
ten voor op HFC. Verwacht 
werd dat AFC nu de bakens 
zou verzetten en voor de vol-
le winst wilde gaan. Het pak-
te anders uit. HFC had de 
eerste twintig minuten niet 
veel in te brengen en ver-
scheen slechts sporadisch 
op de helft van AFC. Na de-
ze wel heel voorzichtige start 
van HFC kantelde de wed-
strijd volledig. HFC kreeg de 

overhand en werd gevaar-
lijk. Misschien werd AFC een 
penalty onthouden, maar na 
een buiteling van Van den 
Brink wuifde scheidsrech-
ter Ruperti alle claims op 
een strafschop weg. HFC 
kreeg kansen en mogelijkhe-
den, daarbij was AFC doel-
man Willemsen een sta in de 
weg. HFC spits Koen Beeren 
kwam diverse keren in een 
kansrijke positie maar zijn 
schoten misten kracht. AFC 
zakte steeds verder weg. Het 
leek wel of de ploeg van trai-
ner Ton du Chatinier liever 
van het mooie weer wilde ge-
nieten dan drie punten mee 
te nemen naar Amsterdam. 
Zeker door datzelfde mooie 
weer waren er 600 toeschou-

Workshops en demo kanopolo
Kanovaren in zwembad 
SportPlaza Groenendaal
Heemstede – Zwembad 
SportPlaza Groenendaal en 
Kano Vereniging Waterwolf 
uit Cruquius delen een pas-
sie voor water en actief be-
zig zijn. Op zondag 19 maart 
kunnen zwembadbezoekers 
vanaf half twee een work-
shop kanovaren volgen in 
het wedstrijdbad. De work-
shops worden tot 15.00 uur 
gegeven en iedereen met 
een zwemdiploma kan zich 
aanmelden. Het is ontzettend 
leuk voor jongeren, maar ze-
ker ook voor ouders. 
De kanovereniging geeft 
vooraf aan de workshops een 
demonstratie kanopolo. Dit is 

een relatief onbekende sport, 
maar voor wie houdt van in-
tensief sporten, spannen-
de wedstrijden en spectacu-
laire acties is het de moei-
te waard om deze sport eens 
te beoefenen. Er kan ontzet-
tend veel met een kano, dit 
zal voor de zwembadbezoe-
kers duidelijk worden tijdens 
de demonstraties. Kano Ver-
eniging Waterwolf is zeer po-
sitief over de samenwerking 
met het zwembad. Meer in-
formatie over de kanovereni-
ging en de workshops vindt 
u op www.kvwaterwolf.nl of 
www.sportplazagroenendaal.
nl.

5de plaats voor Emilie bij finale zuid
Heemstede - Op zondag 
12 maart vonden de eerste 
doorstroomwedstrijden van 
de D1 en D2 in Beverwijk 
plaats. Hier waren de beste 
meisjes vanuit het rayon voor 
geselecteerd, om tegen de 
meisjes van andere rayons te 
turnen. Van HBC Gymnastics 
mochten 11 meisjes de strijd 
aangaan. Tijdens deze wed-
strijden is de concurrentie 
groter en worden fouten af-
gestraft. De jury is wat stren-
ger en de turnsters zijn wat 
beter. Diegene die zich bij 
de beste helft van de groep 
kon plaatsen, mag doorstro-
men naar de regiokampioen-
schappen op 8 april in Am-
sterdam. 
Rose, Sarah, Vera, Suzie en 
Lente vielen allemaal 1 x van 
de balk af, waardoor er geen 
doorstroming mogelijk was. 
Yilian viel op de vloer na haar 
bruggetje achterover, waar-
door het voor haar ook over 
is.  Kathleen turnde wel een 
hele goede wedstrijd, maar 
bij de brug laat ze nog wat 
puntjes liggen door haar be-
nen niet te strekken.
Voor Amber, Anne, Emilie 

en Fleur kreeg de wedstrijd 
wel een goede uitslag. Am-
ber mist bij haar vloeroefe-
ning nog een paar moeilij-
ke elementen, waardoor haar 
uitgangswaarde niet heel 
hoog is. Maar met een ver-
der nette oefening toch een 
12.15 op het scorebord. Met 
een mooie handstand platval, 
salto vanaf de plankoline en 
een super strakke balkoefe-
ning wist zij zich te plaatsen 
voor de volgende wedstrijd. 
Anne turnde een hele goe-
de wedstrijd, met zelfs de 1 
na hoogste score op brug. Zij 
heeft de 8ste plek bereikt en 

mag dus door naar de regio-
kampioenschappen. Fleur liet 
zich na de overslag over de 
kast vallen, wat 1 punt kost, 
maar door een hele mooie 
vloeroefening met arabier flik 
flak maakte ze dat weer goed 
en mag ze door naar de re-
giokampioenschappen. Emi-
lie turnde een super wed-
strijd met een hele strakke 
balkoefening en een vloeroe-
fening meet een mooie ara-
bier flik flak en overslag. Zij 
mocht een medaille ophalen 
met een 5de plaats erop en 
gaat naar Amsterdam voor 
de regiofinale.

Onderlinge wedstrijden Evenaar
Heemstede - Op maandag-
middag 6 maart zijn de on-
derlinge wedstrijden turnen 
van HBC Gymnastics gehou-
den in de Evenaar. Een lange 
sliert van maar liefst 25 kin-
deren liepen vrolijk zwaai-
end naar de vele aanwezige 
supporters hun rondje door 
de zaal. Na een openings-
woordje van de leidster Mo-
nique liepen zij naar hun eer-
ste toestel. Buiten de norma-
le toestellen mochten zij ook 
een oefening laten zien op 
de grote trampoline. Hierna 

was de groep 9-11 jaar aan 
de beurt. Ook zij hadden oe-
feningen geleerd op de lan-
ge mat, brug, balk, kast, mi-
nitramp en grote trampoline.

Gelukkig waren er voldoen-
de  hulpen, juryleden en da-
mes voor de teltafel. On-
danks dat de kinderen meer 
lieten zien dan op een nor-
male wedstrijd, werd keurig 
op tijd de uitslag bekend ge-
maakt. Alle deelnemers kre-
gen een mooie gouden me-
daille en een diploma.

Fo
to

: P
im

 H
ol

s

wers op deze wedstrijd afge-
komen. Zij zagen HFC vech-
ten voor de zo brood nodi-
ge punten. Het duurde tot de 
60e minuut alvorens een pri-
ma genomen vrije trap van 
Gertjan Tamerus via het hoofd 
van Koen Beeren HFC op een 
1-0 voorsprong bracht. Een 
zeer verdiend doelpunt voor 
de keihard werkende spits 
van HFC. Ook nu zette AFC 
niet echt aan om de gelijk-
maker te forceren. HFC hiel 
eenvoudig stand al moest 
doelman Boks één maal han-
delend optreden. De mar-
ge was klein maar HFC bleef 
de aanval zoeken en met re-
sultaat. Tien minuten voor 
tijd nam de ingevallen Jef-
frey Sam Sin een corner. De 
in dit soort situaties altijd op-
komende centrale verdediger 
Carlos Opoku kopte de cor-
ner snoeihard achter de AFC 
doelman 2-0. De wedstrijd 
was gespeeld. De uitsteken-
de scheidrechter had dat ook 
in de gaten. Ondanks de wis-
sels en blessurebehandelin-
gen telde hij maar één mi-
nuutje bij. HFC doet goe-
de zaken door steeds verder 
weg te blijven van de degra-
datieplaatsen. Zaterdag ver-
trekt HFC naar Spakenburg 
voor het duel tegen de gelijk-
namige club. Bij winst lonkt 
de linkerrij van de ranglijst.
Eric van Westerloo
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24, Haarlem. Toegang vrij, 
Vrijwillige bijdrage na af-
loop van het concert.

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

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

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

Sport
Zondag 19 maart Kano-
varen in Zwembad SportP-
laza Groenendaal, work-
shops v.a. 13.30u. Met de-
mo kanopolo. Info: 
www.kvwaterwolf.nl en
www.sportplazagroenen-
daal.nl

Tentoonstellingen/
exposities
T/m vrijdag 24 maart 

Auteursbezoek
Donderdag 23 maart 
komt Sonja Barend naar 
Heemstede. Samenwer-
king tussen boekhandel 
Blokker en WIJ Heemste-
de. Presentatie in De Lui-
fel, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Kaarten: 10,-. 
Kaartverkoop is bij de re-
ceptie van WIJ Heemste-
de of Boekhandel Blokker. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of 
info@boekhandelblokker.
nl of 5483828/5282472.

Donderdag 30 maart Jo-
ris Luyendijk bij boekhan-
del Blokker over zijn boek 
‘Kunnen we praten’. Aanv. 
15u. Aanmelden: 023-
5282472. Toegang vrij. Bin-
nenweg 138, Heemstede.

Bijeenkomst
afvalinzameling
Woensdag 19 april Be-
wonersbijeenkomst door 
gemeente Heemstede over 
uitkomsten enquête af-
val inzamelen. Meer info: 
www.heemstede.nl. Aanv 
20u. Raadhuis Heemstede, 
Raadh.plein 1.  
 
Cabaret
Vrijdag 17 maart Finalisten-
tour Leids Cabaret festival, 
Theater De Luifel, 20.15 
uur, entree 18 euro. Kaar-
ten: www.podiaheemstede.
nl, kassa Theater De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Film

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

Zondag 19 maart Extra 
voorstelling documentai-
re ‘Down to earth’, over ge-
zin dat diverse continenten 
bezocht en leerde hoe an-

dere volken omgaan met 
de aarde. 15u. Kaarten à 
8,- via www.wijheemste-
de.nl of 023-543828. Twee-
de voorstelling: vrijdag 14 
april, 20u. Info:
www.downtoearthfilm.com

Woensdag 22 maart Film 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, aanv 20u. Dit-
maal: het verhaal van Flo-
rence, legendarische Ame-
rikaanse die wanhopig 
probeerde zangeres te 
worden. Entree: 7,-. Reser-
veren: www.wijheemstede.
nl of (023)5483828.

Donderdag 23 maart 
Film & lunch. Over multi-
miljonair die overeenkomst 
sluit om zichzelf naar de 
andere wereld te helpen. 
V.a. 10.30u. Kosten; 13,50. 
Reserveren tot 21 maart, 
via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Jeugd
Vrijdag 17 maart Be-
zoek kinderboekenschrijf-
ster Chantêlle Pickee uit 
Heemstede aan boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138. 14u.

Zondag 26 maart Peuter-
bieb, Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Luiste-
ren naar een verhaal met 
(groot)ouders of oppas. 
13–14u. Gratis toegang.  
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Kennismaken met Tennis 
Vereniging Bennebroek, 
10-11u inloop. Aanmel-
den (niet verplicht): jeugd-
commissie@tvbennebroek.
nl Tennispark Het Binnen-
hof, Binnenweg 63 Benne-
broek.

Lezingen
Donderdag 16 maart 
vertelt Rob Kelder bij WIJ 
Heemstede over burnouts 
en het leven daarna. V.a. 
20u. Entree: 8,- euro. He-
renweg 96 Heemstede. 
Opgave:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828.

Vrijdag 17 maart bij Al-
liance Française: Cédric 
Cabanne (Frans gespro-
ken) over ‘Ces personna-

AgendA lités noires qui ont fait la 
France’. 20.15u, Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. 
Leden en vrienden gratis. 
Anders 8,- euro.

Dennis Higler (FIFA) vertelt 
over het vak van scheids-
rechter, met een quiz. 
HBC-kantine De Toekomst, 
Cruquiusweg 39 Heemste-
de. Va. 19.30u.
Markten en beurzen 
Zondag 19 maart Trots-
markt met pure en am-
bachtelijke producten. 
Rondom Het Oude Slot 
Heemstede, Slotlaan. 11-
17u. Entree gratis. Telkens 
de derde zondag van de 
maand (maart/mei/juli/
sept/nov).
Vlooienmarkt Heemstede, 
9.30-16u. Sporthal Heem-
stede, Sportparklaan 16. 
2,50 toegang. Kinderen on-
der begeleiding gratis en-
tree. Info: 0229-244739 of 
244649 / www.mikki.nl.

Zaterdag 25 maart Kin-
derkledingbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan 9, 
Heemstede. 11-12.30u. In-
breng: vrijdag 24 maart, 
20-22u.

Muziek
Zaterdag 18 maart New 
York Round Midnight, Ou-
de Kerk, 20.15u. 21,- eu-
roi Kaarten via: www. 
podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

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

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

Zaterdag 25 maart Mez-
zosopraan Rosanne van 
Sandwijk en pianist Hans 
Eijsackers in Museum de 
Cruquius, v.a. 20.15u. 22,50 
toegang,
www.cruquiusconcerten.nl 
of 023-5563707.

Zaterdag 8 april Bach in 
de Binnenstad, Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. Mark 
Lippe, aanv. 17u. Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 

KZOD-leden tonen werk 
in thema ‘Tussen Zwart 
en Wit’ in Kloostergangen, 
Haarlems stadhuis, Grote 
Markt. 8-17u. gedurende 
werkdagen.
Info: www.kzod.nl en
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

T/m 30 maart Acryl- en 
olieverfschilderijen, land-
schappen en dorpsgezich-
ten van Annemiek Loof. 
Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingstijden.  
  
T/m vrijdag 31 maart 
beeldgedichten van Vera 
Bruggeman, met mede-
werking van dorpsdichter 
Gerard Beentjes.
Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein.
Opening: woensdag 1 feb. 
16.00 uur.

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

T/m vrijdag 26 mei Kleur-
rijk werk van Jan Nijland, 
mens dier en landschap. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Vrij toegang.
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Heemstede – Op een hoekje van de Amstellaan kijk je 
prachtig uit op het Drinkwatermuseum van Heemste-
de, aan de Leidsevaartweg 73. Het museum is het oud-
ste drinkwatergebouw van Nederland en resoneert on-
der de vlag van Waternet. In het museum wordt uitgelegd 
hoe water wordt gezuiverd en bij u thuis drinkbaar uit de 
kranen komt. Er zijn ook oude materialen en bijzondere 
gereedschappen te vinden. Vaak open is museum echter 
niet; alleen op donderdag. Groepen kunnen op afspraak 
komen. Contact opnemen kan via museum@waternet.nl.
Het pand ligt er mooi bij met de krokussen in volle bloei 
op de voorgrond. Dit is de laatste winterfoto voordat de 
lente echt losbarst, op 21 maart.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Winterfoto, de laatste 
voor de lente begint



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 maart 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Commissievergadering maart
- Ideeën Manpadslaangebied
- Aan de slag als vrijwilliger?

Informatieavond 
over warm wonen

27 maart 20.00 uur

Tweede Kamerverkiezing 
op woensdag 15 maart 
Vandaag kunt u tot 21.00 uur uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer. Als u gaat stemmen moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs 
(maximaal vijf jaar verlopen) overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. 
In Heemstede kunt u op één van de 16 stembureaus uw stem uitbrengen. 
Meer weten? Kijk op www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie.

Oproep aan inwoners van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal

100 huishoudens in 100 dagen 100% afval-vrij
Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen 
zonder afval te laten leven? Gemeente Heemstede 
en gemeente Bloemendaal roepen hun inwoners 
op om het te proberen! De gemeenten starten met 
de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 
april tot en met 19 juli.
Inwoners kunnen zich aanmelden via 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl 

1 van de 100? 
De gemeente is op zoek naar huishoudens die 
deze uitdaging aan durven. Van jong tot oud, 
van alleenstaand tot samenwonend, met of 
zonder kinderen. Via een online platform krijgen 
deelnemers weekopdrachten én tips die hen 
helpen in de uitdaging tot een afvalvrij leven. 
Het beetje restafval dat zij nog overhouden 
vullen zij in op de afvalmeter op de website. 
In andere gemeenten is met dit experiment al 
gebleken dat het mogelijk is om veel minder 
afval te produceren. Dit lukt door goed afval te 
scheiden (afval = grondstof ) en na te denken bij de 

aankoop van producten. Deelnemers kunnen op 
heemstedebloemendaal.100-100-100.nl ervaringen, 
foto’s, video en tips delen. Dit is openbaar en voor 
iedereen te volgen. 

Startbijeenkomst
De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging 
voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april 
in het raadhuis van Heemstede (of kunnen naar 
de startbijeenkomst op 3 april in het dorpshuis 
Vogelenzang).

De gemeente Heemstede nodigt alle inwoners 
uit deel te nemen aan een enquête over de 
afvalinzameling in de gemeente. Tot 3 april 
kunt u uw mening geven over onder ander het 
serviceniveau, het gebruik van inzamelmiddelen en 
de manieren van afvalscheiding. Met deze inbreng 
wil de gemeente het gescheiden inzamelen van 
afval verbeteren.
Kijk voor uitgebreide informatie over veranderingen 
in afvalinzameling en het invullen van de online 
enquête in het nieuwsbericht op www.heemstede.nl. 
U kunt ook een papieren enquêteformulier afhalen 
bij de publieksbalie in het raadhuis.

Geef uw mening over afvalinzameling 
in Heemstede

Met de campagne ‘Voor Elkaar’ vragen de 
organisaties Wij Heemstede, Tandem Mantelzorg, 
Zonnebloem en Rode Kruis Haarlem aandacht voor 

vrijwilligerswerk in Heemstede. Bekijk de film op 
www.wijheemstede.nl en ontdek de belangrijke rol 
van vrijwilligerswerk!.

Wij hebben het ‘Voor elkaar’



Andere tijden commissie-
vergaderingen maart
Op donderdag 16 maart begint de 
vergadering van de commissie Ruimte om 
20.30 uur, dus een half uur later dan eerder 
aangekondigd. Belangrijkste agendapunt 
is het uitvoeringsprogramma voor de Visie 
Winkelcentra Heemstede.
De commissie Middelen en commissie 
Samenleving vergaderen in maart op dezelfde 
dag: maandag 20 maart. Van 20 uur tot circa 
20.30 uur vergadert de commissie Middelen. 
Aansluitend vergadert de commissie 
Samenleving.

Informatieavond Warm Wonen
Zat u er deze winter warm en comfortabel bij 
en weet u wat afgelopen jaar uw energiekosten 
waren? Wilt u uw huis energiezuiniger en 
comfortabeler maken maar weet u niet waar te 
beginnen? HeemSteeds Duurzamer organiseert 
samen met de gemeente Heemstede op 27 maart 
een informatieavond over het verduurzamen en 
comfortabel maken van uw woning.

Wanneer:  27 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, 
 inloop vanaf 19:30 uur

Waar:  Raadhuis Heemstede, 
 Raadhuisplein 1, Heemstede.

Aanmelden: via info@heemsteedsduurzamer.nl 
 onder vermelding van 
 ‘Warm Wonen 27 maart’.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.heemstede.nl > Wonen> Duurzaamheid> HeemSteeds Duurzamer.

Subsidies voor sport-
stimulering en archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied van archeologie. Wilt u in 
2017 een activiteit organiseren die het sporten van jongeren, ouderen, 
minder validen of topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten 
is in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. Uw 
subsidieverzoek moet voor 1 mei bij ons binnen zijn. Op het gebied 
van archeologie is er een budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Aanvragen voor archeologie worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier voor 
het jaar 2017 op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’. U ook contact 
opnemen met de heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken, 
telefoonnummer 023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Verkeersregelaars Bosbeek 
woensdag 19 april
Voor de jaarlijkse fancyfair op het terrein van 
Bosbeek zoeken wij een aantal verkeersregelaars die 
tussen 11.30-16.00 uur willen assisteren. 

Vrijwilligers met groene vingers
Het voorjaar komt er weer aan! Wil jij de handen 
uit de mouwen steken? Dan kun je meehelpen 
met licht onderhoud van diverse tuinen (gras 
maaien, borders bijhouden) of het beheer van 
natuurgebieden (zagen, aanplanten en snoeien).

Vrijwilliger PR en Communicatie 
voor de Zonnebloem
Ben je nieuwsgierig? Vind je het leuk om informatie 
te verzamelen en teksten te schrijven voor de 
website of lokale kranten? Dan ben jij precies op je 
plek bij De Zonnebloem regio Zuid-Kennemerland! 

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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Ideeën voor het Manpadslaangebied 
gebundeld
In januari deed de gemeente een oproep om ideeën 
voor het Manpadslaangebied door te geven.
In totaal kwamen 44 reacties binnen (inclusief 
reacties op Facebook). De ideeën zijn gebundeld in 
een overzichtelijk boekwerkje op www.heemstede.nl. 
Alle mensen die een idee hebben ingediend zijn 
uitgenodigd om - als zij dat willen - hun idee te 
komen toelichten aan de raadsleden.

Groen ‘casco’ en mogelijke 
inrichtingsvarianten
De gemeenteraad gebruikt de ideeën als 
inspiratie voor een nieuwe inrichting van het 
Manpadslaangebied. Zoals afgesproken in het 
coalitieakkoord maken de raadsleden eerst een 
groen ‘casco’ voor het hele Manpadslaangebied. 
Dit ontwerp geeft de groene kwaliteiten weer 
waar de gemeente naar streeft. Vervolgens wordt 
dit groene casco uitgewerkt naar de mogelijke 
inrichtingsvarianten, mede op basis van de 
ingekomen ideeën en van wat financieel haalbaar is. 
Inmiddels hebben de raadsleden in een eerste 
workshop gesproken over het groene casco. In een 
tweede workshop in april gaat het vervolgens over 
de inrichtingsvarianten die financieel haalbaar zijn 
en passen in het groene casco. 

Vervolg
Naar verwachting worden in juni de 
inrichtingsvarianten besproken in de gemeenteraad. 
Voorafgaand hieraan bespreekt de commissie 
Ruimte dit onderwerp (hier is de mogelijkheid in te 
spreken). 
Na bespreking in de gemeenteraad worden 
de plannen voorgelegd aan alle betrokkenen 
en belangstellenden. Uiteindelijk beslist de 
gemeenteraad over de definitieve inrichting. 



Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0101 met ingang 
van 15 maart 2017 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage liggen. 

Waarvoor is het ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld? 
Bestemmingsplannen mogen volgens de Wet 
ruimtelijke ordening niet ouder zijn dan 10 jaar. 
Het bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’ beoogt het huidige 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en Groene 
Gebieden’ te vervangen dat 10 jaar geleden door 
de raad is vastgesteld. Hiervan uitgezonderd is de 
bebouwing in de zuidstrook van De Hartekamp 
(Herenweg 5). Hiervoor wordt op een later moment 
een aparte procedure gevoerd. 

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 
Dat wil zeggen dat de huidige planologische 
situatie zoveel mogelijk opnieuw wordt bestemd. 
Slechts enkele ontwikkelingen zijn op verzoek van 
initiatiefnemers in het ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen. Dit betreffen ontwikkelingen op 
de percelen Cruquiusweg 75, Hageveld 102 en 
Herenweg 7-11. 
Met de actualisatie voldoet het bestemmingsplan 
aan het meest recente planologische beleid en aan 
de uitgangspunten van de standaard vergelijkbare 
bestemmingsplannen 2012. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
15 maart 2017 gedurende zes weken voor eenieder 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden 
van het raadhuis vindt u op de website www.
heemstede.nl. Het plan (verbeelding, regels en 
toelichting) kan digitaal worden ingezien op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0101 en op de 
website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (15 
maart 2017 tot en met 26 april 2017) kan eenieder 
reageren. Zienswijzen met betrekking tot het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk 
als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt 
reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan de 
gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een 
e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak 
maken met de heer R. Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid. Op dinsdag, woensdag en vrijdag 
is hij bereikbaar op het telefoonnummer is 023-
548 5758. Ook voor nadere informatie over het 
ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Visser 
wenden.

Hogere waarden Wet geluidhinder Cruquiusweg 75 
te Heemstede
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’, een verzoek om vaststelling 
van een hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst 
IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere waarden 
is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van 
Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 

algemeen bestuur, maakt bekend dat er een 
ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarden voor de geluidbelasting is genomen. 

Waar ligt het ontwerpbesluit ter inzage? 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de 
hogere waarde ligt met ingang van 16 maart 
2017 gedurende zes weken, samen met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ ter inzage bij 
de balie van het gemeentehuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1, 2101 HA te Heemstede en bij 
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te 
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel 
mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze 
ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet 
geluidhinder Cruquiusweg 75 te Heemstede”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 5, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124418, 
ontvangen 28 februari 2017

- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van 
 de gevel, wabonummer 123907, ontvangen 
 28 februari 20017
- Vondelkade 12, herbouw woning, wabonummer 

124115, ontvangen 1 maart 2017
- Troelstralaan 19, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 12439, 
ontvangen 2 maart 2017

- Binnenweg 174, het optrekken van de zijgevels, 
wabonummer 125173, ontvangen 3 maart 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 149, het wijzigen van reclame 

en vervangen kozijn, wabonummer 118198, 
ontvangen 10 februari 2017

- Eerelmanstraat 1, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en op de 
2e verdieping, vergroten dakkapel op het 
zijgeveldakvlak en plaatsen toegangspoort, 
wabonummer 11791, ontvangen 8 februari 2017

 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232-252, gebruiksvergunning voor 

gebouw Opdreef (SEIN), wabonummer 97047, 
verzonden 6 maart 2017. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 27 april 2017 worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 30, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 11685, verzonden 10 maart 2017

- Herman Heijermanslaan 6, het plaatsen 
van openslaande deuren in de voorgevel, 
wabonummer 117977, verzonden 10 maart 2017

- Herenweg 126, het kappen van 3 eiken en 2 
beuken, wabonummer 114415, verzonden 10 
maart 2017

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 92180, verzonden 10 maart 2017

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



‘Oh Moeder, Bron van Liefde’
Regio - Op zaterdag 18 
maart brengt Kleinvrouwen-
koor Baba Jaga onder lei-
ding van Michelle Mallin-
ger een ode aan de moeder.
En welke vrouw staat meer 
model voor de moeder dan 
Maria.
Het concert begint dan ook 
met drie liederen ter ere van 
Maria van Fauré en Scarlat-

ti en I sing of a maiden van 
Hadley. Daarnaast wordt 
“Maak mijn moeder”, een ge-
dicht van Ramsey Nasr dat 
op muziek is gezet door M. 
de Mosch ten gehore ge-
bracht.
Het koor wordt afgewisseld 
met gedichten van Haarlem-
se dichters over het thema 
‘moeder’. Na de pauze staat 

het Stabat Mater van Pergo-
lesi op het programma. De 
sopraansolopartijen worden 
door Maaike van Lieren en 
Emma Algie voor hun reke-
ning genomen en de altso-
lopartijen door Vera van de 
Wende en Eva Ulmann. Het 
koor en de solisten worden 
begeleid door Gerrie Meijers. 
Aanvang 20.00 uur in de Lu-
therse Kerk, Witte Heren-
straat 22, Haarlem. 

Heemstede - SeniorWeb Haarlem helpt ouderen digitaal fi t 
te zijn of te worden. Tijdens de open inloopochtenden bij Wij 
Heemstede/De Luifel zitten ervaren vrijwilligers (zelf senio-
ren) klaar om te helpen.
Op dinsdag 21 maart wordt bovendien een speciale presen-
tatie gehouden over foto apps en Google foto’s. Bezoek is 
gratis.

SeniorWeb over apps en Google foto’s

Kennismaken met
TV Bennebroek

Regio - Tennis Vereniging 
Bennebroek is een actieve 
club voor jong en oud, van 
laag tot hoog tennis niveau. 
Dit jaar is er een nieuwe 
jeugdcommissie die niet 
kan wachten om het nog 
leuker te maken voor de 
jeugd. Een van de eerste 
activiteiten is de open dag - 
op zondag 26 maart - spe-
ciaal voor de jeugd zodat zij 
de mogelijkheid krijgt om 
kennis te maken met ten-
nis en eens rond te kijken 

op de tennisclub. Liefheb-
bers zijn welkom van 10.00 
tot 11.00 uur. Loop gewoon 
binnen of meld je aan via 
jeugdcommissie@tvbenne-
broek.nl
Naast de wekelijkse trai-
ning zijn er andere leuke 
activiteiten zoals een Hal-
loween party, ouder-kind 
toernooi en de clubkampi-
oenschappen. Locatie: Ten-
nispark ‘Het Binnenhof’, 
Binnenweg 63 te Benne-
broek.

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

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

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

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

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

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

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

Reglementen en verordeningen
Op 28 februari 2017 heeft het college het 
Reglement burgerlijke stand Heemstede 2017 
vastgesteld. Hiermee komt het Reglement 
burgerlijke stand, vastgesteld door het college op 
6 augustus 2002, te vervallen.

Op 2 maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten:
- de regeling over de samenstelling en de 

werkwijze van de agendacommissie in te trekken.
- het Reglement van orde voor de vergaderingen 

en andere werkzaamheden van de raad van 
de gemeente Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad, vastgesteld bij raadsbesluit 
van 30 januari 2014, te vervallen.

- de Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt De Verordening individuele 
studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 

(II), vastgesteld door de gemeenteraad op 
 24 september 2015, te vervallen.
- de Verordening op de raadscommissies 

gemeente Heemstede 2017 vast te stellen. 
Hiermee komt de Verordening op de 
raadscommissies 2010 te vervallen. 

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