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“Een eigen plekje, fantastisch!”
Bouw appartementen 
naast Watertoren gestart
Heemstede - Michael 
straalde van oor tot oor. Wat 
was hij in zijn nopjes met het 
vooruitzicht nu snel een eigen 
appartement te kunnen gaan 
bewonen. Samen met zeven 
andere jongemannen betrekt 
hij over een aantal maanden 
het nieuwe onderkomen in 
de vorm van ‘begeleid wo-
nen’. “Ik ben al een tijdje be-
zig om te kijken wat ik zoal 
in mijn nieuwe woning no-
dig heb. Mijn vader heeft een 
plattegrond gemaakt en nu is 
het puzzelen wat waar moet 
komen. Ook bij IKEA ben ik al 
wezen kijken”, vertelt hij met 
pretogen. “Ik woon nog altijd 
thuis, mijn broer niet meer. Ik 
wil ook heel graag zelfstan-

dig gaan wonen. Thuis is het 
prima hoor, maar een eigen 
plek, joh! Fantastisch.”
Ruim zes jaar lang is een 
groep ouders al bezig een 
plekje voor deze groep jon-
geren te vinden. Het was ze-
ker niet eenvoudig om van 
niets iets te maken. Wet-
houder Ates sprak afgelo-
pen vrijdag zijn bewondering 
uit over het uithoudingsver-
mogen van de ouders en de 
wijze waarop het project tot 
stand is gekomen. Een mooi 
staaltje van burgerparticipa-
tie vond hij. De kersverse di-
recteur van Pré Wonen, Anke 
Huntjens, riep uit: “Hoe bij-
zonder is dit.“ 
Doelend op de voortreffe-

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

ke
ur

sl
ag

er
ko

op
je Runder-

minute-
steaks

GRATIS
elke 4e

Heemstede - Toegegeven: de winter is voorbij op de ka-
lender maar voelbaar is het voorbije seizoen nog wel: 
koud...! Toch openen heesters hier en daar hun knopjes al.
Zoals de Spirea-thunbergii-Spierstruik. Deze heester bloeit 
vroeg in de lente en geeft serene witte bloemen, die met 
enkel inzittende schermen staan. De plant is inheems in 
Japan en bloeit het vroegst van alle Spirea-soorten. Gedijt 
in bijna elke tuin. Ook zeer geschikt voor een haag.

Foto: Marenka Groenhuijzen

lijke samenwerking tussen 
de stichting van de ouders, 
stichting Mee, een zorgin-
stelling, de gemeente en Pre 
Wonen. Pré Wonen bouwt de 
appartementen en verhuurt 
deze aan de jongeren. Er 
loopt nog een rechtszaak van 
de omwonenden die de bouw 
willen voorkomen. Volgens 
de aanwezigen was de rech-
ter tijdens de rechtszaak op 
de hand van de toekomstige 
bewoners. Zij zien de rechts-
zaak dan wel positief eindi-
gen. De groep is zorgvuldig 
voorbereid op de zelfstandig-
heid. Via gezamenlijke uitjes 
zijn het al vrienden gewor-

den. Ze hebben ook bijeen-
komsten gehad waarbij alle 
aspecten van het alleen wo-
nen zijn besproken. Als het 
nodig is kunnen de jongens 
terugvallen op externe hulp 
via een zorginstelling. Als je 
de groep zo meemaakt lijkt 
dat helemaal niet nodig. De 
wil iets van de zelfstandig-
heid te maken spat er af.
Door het slaan van spijkers 
in het hout dat het bouwvlak 
aangeeft, is de bouw voor het 
project, nabij de Heemsteed-
se Watertoren, op symboli-
sche gestart. Dit gebeurde 
afgelopen vrijdag 18 maart.
Eric van Westerloo

Winter maakt plaats voor lente
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Witte Donderdag 24 maart
Oude Kerk: 19.30 u. ds. 
A. Molendijk, dienst van 
Schrift en Tafel, m.m.v. de 
cantorij
 
Goede Vrijdag 25 maart
Oude Kerk: 19.30 u. ds. 
P.I.C. Terpstra, m.m.v. de 
cantorij
Kinderkring (4-12)
 
Zaterdag 26 maart Paas-
nacht
Oude Kerk: 22.00 u. ds. 
P.I.C. Terpstra, m.m.v. de 
cantorij
 
Zondag 27 maart Eerste 
Paasdag 10.00 u.
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk. Crèche (tot 4 jr). Kin-
derkring (4-12)
 

www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

25 maart 19.30 uur Goede 
Vrijdag viering
27 maart 10.00 uur Paas-
feest
Met muziek van Building 
Bridges o.l.v. Petra Brussee
algemene leiding R. en Y. 
Elbers

www.rafael-nehemia.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Witte donderdag 24 maart 
19.30u. ds J.E. Th. Nak-Vis-
ser, mmv Eveline Milton 

Goede vrijdag 25 maart 
19.30u. ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser
                           
Stille zaterdag 26 maart 
21.00 u. dr. A. van Egmond
Heilig Avondmaal
 
Paasmorgen 27 maart 
10.00u, vg. ds. J.E.Th. Nak-
Visser, mmv Timo de Vries, 
de cantorij olv Addy Al-
berts. Kom in de Kring en 
Jeugdviering.

www.pknbennebroek.nl                     

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Stille Week
Witte Donderdag 24 maart  
19.30u. viering Heilig 
Avondmaal, mmv het Ad-
ventskoor 

Goede Vrijdag 25 maart 
19.30u. dienst m.m.v. Xan-
dra Mizée

Zondag 27 maart 1e Paas-
dag, gezinsdnst. 10.00u. Vg 
Ds. M.A. Smalbrugge 
Muzik. medew. van Jaap 
Stork, Boni Rietveld en Ad-
ventskoor olv Xandra Mi-
zée.

www.adventskerk.com

VVD: asielzoekers in de Reggelaan?
Heemstede - In de commis-
sie Ruimte van maandag 14 
maart bleken de leden niet 
echt te zijn ingevoerd op het 
onderwerp vluchtelingen-
huisvesting. Partijen vroegen 
wethouder Ates het hemd 
van het lijf. Het onderwerp 
‘stand van zaken vluchtelin-
gen’ leek vooraf een snel af 
te handelen punt. De wet-
houder zou een kort over-
zicht van de stand van zaken 
geven. Niets van dat alles. De 
commissieleden wilden we-
ten waarom De Hartekamp 
geen alleenstaande mannen 
wil huisvesten. Zoals eerder 
al bekend was, vindt De Har-
tekamp dat de groep vluch-
telingen moet aansluiten bij 
hun eigen groep, kwetsba-
re, bewoners. De Hartekamp 
had gezinnen als voorwaar-
de gesteld. Het COA heeft la-
ten weten dat er geen gezin-
nen beschikbaar zijn. Onge-
veer 85% van de vluchtelin-
gen zijn alleenstaande man-
nen. Zomaar een paar vragen 
vanuit de commissie; waarom 
geen moeders met kinderen, 
waarom geen ‘anders’-gelo-

vigen plaatsen? In het kader 
van gezinshereniging familie 
van alleenstaande mannen 
laten overkomen? Ates was 
duidelijk in zijn antwoord. De 
Hartekamp staat open voor 
gezinnen en niets anders. Hij 
probeert het huisvestings-
probleem regionaal aan te 
pakken. Met handen en voe-
ten gebonden aan het COA 
en de regio heeft de wethou-
der weinig speelruimte. In de 
gedachte er toch iets aan te 
moeten doen, kwamen de 
commissieleden met ideeën. 
Eveline Stam (VVD) zag wel 
iets in de locatie Reggelaan. 
Ates was toch al gevraagd 
opnieuw met de omge-
ving te gaan praten over de 
nieuwbouw daar. Nu kreeg 
hij er nog een extra pro-
bleem bij door voor te stel-
len vluchtelingen in de voor-
malige kinderopvang te huis-
vesten. HBB en D66 vonden 
het geen goed plan om alles 
weer open te gooien, net nu 
de bewoners hadden gespro-
ken. Het CDA wil de buurtbe-
woners er bij blijven betrek-
ken. Maas (PvdA) vroeg om 

meer creativiteit. “Heemste-
de moet wel iets doen.” Hij 
opperde woonruimte te cre-
eren in de opslagruimte van 
Shurgard aan de Cruqui-
usweg. Containerwoningen 
kwamen volgens hem ook in 
beeld, evenals de Reggelaan. 
Er zijn verschillende groe-
pen vluchtelingen. De acu-
te noodopvang voor een paar 
dagen. Hiervoor heeft Heem-
stede een ‘geheime lijst’ met 
locaties. Vluchtelingen die in 
afwachting zijn of zij al dan 
niet mogen blijven. Zij moe-
ten ongeveer 1,5  jaar wor-
den gehuisvest. Ten slotte, de 
statushouders die hier mo-
gen blijven. Heemstede moet 
van deze groep ongeveer 70 
mensen huisvesten. Tot nu 
toe zijn er 19 geplaatst. In ju-
ni komen daar zes apparte-
menten bij op de Herenweg 
101A. Pré- en Elan wonen, le-
veren nog huurwoningen. De 
rest moet in de vrije huursec-
tor worden gevonden. Er zit 
een grens aan de mogelijk-
heden of de politiek nu wil of 
niet. 
Eric van Westerloo

Beatles-geschiedenis in Heemstede
Heemstede - The Beatles 
herleven zaterdag 26 maart 
in Café De 1ste Aanleg met 
een optreden van de Beatles-
tributeband The Magical His-
tory Tour.
The Magical History Tour 
houdt die geschiedenis le-
vend met Beatles-repertoire. 
In deze tijd geplaatst en ge-
speeld met dezelfde passie 
als The Fab Four.
The Magical History Tour 
speelt natuurlijk de grote hits 
uit de beginperiode waarmee 
The Beatles de wereld ver-
overden. Maar ook de bij het 
grote publiek minder beken-
de LP-liedjes en B-kantjes 

staan op het programma. Het 
eerbetoon aan The Fab Four 
strekt zich ook uit over de ja-
ren die daarop volgden met 
live-vertolkingen van num-
mers van Sgt. Peppers, The 
White Album, Abbey Road 
en Let it be. Muziek waarmee 
The Beatles zelf nooit op het 
podium hebben gestaan.

The Magical History Tour 
speelt zaterdag as 26 maart 

in De 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103, Heemstede. Het 
optreden begint om 21.00 
uur; de entree is gratis.
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Vanaf deze week starten we 
aan de oneven kant van de 
Jan van Goyenstraat. En het 
eerste nummer is nummer 
7. Wel bijzonder, want je zou 
toch nummer 1 moeten heb-
ben, maar dat is er niet, even-
als 3 en 5. Wat dan wel weer 
bijzonder is lezen we in de 
krantenviewer van het NHA 
van 3 oktober 1928, dat er 
een L.J. van Wijk wordt ge-
noemd, die voorzitter is van 
het ‘Dagelijksch Bestuur 
der Kiesvereeniging’, Jan 
van Goyenstraat 1 en in het 
adressenboek van 1 januari 
1929 wordt dezelfde Van Wijk 
genoemd als secretaris van 
het Bijbelgenootschap op 
hetzelfde adres. Maar waar is 
dat pand dan?
Van 1923 kunnen we bouw-
tekeningen inzien voor de 
bouw van 2 x 7 panden met 
als scheidingspunt de hui-
dige panden van Christi-
aan Coiffures en Super-
markt PLUS. Het eerste huis 
is nummer 7. In het adressen-
boek van 1 januari 1929 zien 
we dat tandheelkundige J. 
Scholler op dit adres woon-
de. Op de toenfoto is nog 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (16)

niets te zien van een win-
kelpand. Zo langzamerhand 
komt het zakelijk verkeer los 
op Jan van Goyenstraat 7. 
In de krant uit die tijd lezen 
we op 13 juli 1934 dat Klaas 
Rens Slot aangesloten is op 
de Rijkstelefoon en hande-
laar is in zuivelproducten en 
dat zien we terug in een ad-
vertentie van 21 september 
1934: “Wij hebben nu de be-
roemde melkproducten van 
de zuivelfabriek ‘West Fries-
land’ te Lutjewinkel, bekend 
om hun zeer hooge voe-
dingswaarde en veel groote-
re duurzaamheid.” Lang heeft 
Slot het niet volgehouden. Op 
27 januari 1937 lezen we een 

faillissement van melkhande-
laar K.R. Slot. De familie gaat 
verder, blijkt in het adressen-
boek van 1 januari 1940. M. 
Slot wordt genoemd onder 
de melk-, boter-, kaas- en ei-
erenleveranciers. Het wordt 
genoemd als ‘Het Zuivelhuis’. 
In het adressenboek van 1 
januari 1948 een bijzondere 
combinatie. Dan wordt A. v.d. 
Weiden als melkventer ge-
noemd en J.M. Opdam en zn. 
als rijwielhandel- en repara-
tie-inrichting, beide op de 
Jan van Goyenstraat 7. Op-
dam zat echter met een win-
kel op de Binnenweg.
In april 2009 namen Peter 
en Bep van der Weiden na 
23 jaar afscheid van de Jan 
van Goyenstraat. Vanaf 1946 
stond er al een Van der Wei-
den achter de toonbank, toen 
vader A. v.d. Weiden een zui-
velzaak begon. A. van der 

Weiden heeft ook nog zitting 
gehad in de ‘Vertrouwens-
commissie van de Coöpera-
tieve Vereniging voor de han-
del in melk en melkproduc-
ten’ in de jaren 50.
Hoorcentrum Jan van Goyen 
zit er sinds juni 2009 na een 
fi kse verbouwing (binnen en 
buiten). Op de nu-foto van 
Harry Opheikens van maart 
2016 herkennen we aan de 
bovenkant het pand nog te-
rug t.o.v. de toenfoto uit de 
jaren 30, die is gebruikt voor 
het fotoboekje ‘75 jaar Jan 
van Goyenstraat’.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 7 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). 

‘Christine’ 
eindelijk weer 

op de tap
Heemstede - Het prijswin-
nende huisbier van café de 
1ste Aanleg is weer terug. 
Na 3 jaar afwezigheid is deze 
frisblonde tripel weer getapt 
door de echtgenote van uit-
bater Kees Heger, Christine.
Nadat beging 2013 dit 
Heemsteedse huisbier de 
absolute winnaar was (vak-
blad ‘Proost!’) in de categorie 
‘zware bieren’ kon de toen-
malige brouwer kort daarna 
de kwaliteit niet handhaven.
Zonder haast en met een bij-
zonder goede voorbereiding 
gingen Christine en Kees op 
zoek naar een andere brou-
wer. Die werd gevonden in 
de Bergingbrouwerij uit Pur-
merend. Na lang praten over 
hop, graan, smaken, bites 
en afdronk kwamen de eer-
ste proefbrouwsels op tafel. 
Weer proeven, weer praten 
en het resultaat mag er zijn. 
Christine tripel 2.0 is te ver-
krijgen bij Tapperij de 1ste 
Aanleg. Christine is een frisse 
trippel met een klein bittertje 
in de afdronk en zeer makke-
lijk doordrinkbaar met 7,8% 
alcohol. Het wordt geschon-
ken in een Italiaans luxe kris-
tallen glas met eigen logo. 
De brouwers van de Ber-
gingbrouwerij presenteren 
op 5 juni ‘Christine’ op het 
Noord-Hollands bierfesti-
val in Alkmaar. Informatie op: 
www.1steaanleg.nl.

Restaurant 139: “Onze Spaanse chef 
Alvaro is een culinair en creatief genie”
Heemstede – Dat Heemste-
de enkele uitmuntende en 
bijzondere restaurants her-
bergt, behoeft geen betoog. 
Restaurant 139 hoort zeker 
in dit rijtje thuis. De Spaan-
se chef Alvaro Santiago Caro 
weet als geen ander zijn gas-
ten op een unieke en bijzon-
dere manier te verrassen met 
zijn Spaans georiënteerde 
meesterwerkjes, op karakter 
gebracht met een snufje fu-
sion. En voor Pasen heeft 139 
een speciaal menu in petto. 
“Restaurant 139 neemt toch 
echt wel een unieke plaats in 
binnen de Nederlandse hore-
ca”, vertelt eigenares Christa 
van der Schoot trots. “Het is 
geen klassiek tapasrestau-
rant, maar het biedt hoog-
waardige gerechten, waar-
bij het accent ligt op ver-
nieuwing en een innovatie-
ve Spaanse keuken, met een 
knipoog naar fusion. Maar 
we blijven daarnaast een toe-
gankelijk restaurant. Daar-
in ligt onze kracht. Het is als-
of je je in Spanje bevindt; on-
ze gasten beseffen dat ei-
genlijk pas als ze in ons res-

taurant te gast zijn. We bie-
den een prachtige tapaskaart 
en tevens een zesgangenme-
nu van de chef. Het verschil 
met de tapaskaart is dat het 
zesgangenmenu iets grote-
re gerechtjes biedt: eigen-
lijk zijn het allemaal tussen-
gerechtjes. Maar alle gerech-
ten zijn even verrassend. On-
ze Spaanse chef Alvaro is wat 
dat betreft een culinair en 
creatief genie. Hij bezit in zijn 

hoofd een bibliotheek aan re-
cepten, die hij door ervaring 
heeft opgedaan en hij weet 
daar zijn eigen handteke-
ning aan te geven. Stuk voor 
stuk smaakvolle kunststuk-
jes. We vertellen onze gasten 
bij het serveren ook graag 
over het ontstaan van de ge-
rechten. Neem nu bijvoor-
beeld ‘El Secreto Ibérico’, het 
Iberisch geheim. Het verhaal 
rond dit gerecht is dat de ja-

‘El Secreto Ibérico’.

gers zelf de bavette van het 
Iberico varken behielden: het 
beste stukje vlees. Het mooie 
van onze menu’s en gerech-
ten is dat deze ook naar ve-
getarische wensen kunnen 
worden aangepast: alles is 
mogelijk. Het culinaire wordt 
verenigd door ons aanbod 
van exclusieve en bijzondere 
Spaanse wijnen. Zo vallen al-
le puzzelstukjes in elkaar, die 
tezamen een waar avond-
je Spaans genieten vormen. 
Tijdens de feestdagen stel-
len wij met zorg originele en 
heerlijke menu’s samen. Zo-
als de komende paasdagen: 
het  ‘Menu de Pascúa’, een 
viergangenmenu van 39,50 
euro of een tapas paasme-
nu van 37,50 euro. Ook zijn er 
mogelijkheden bespreekbaar 
voor grote groepen, bruilof-
ten of voor zakelijke doel-
einden: zowel overdag als ’s 
avonds. We doen continu ons 
best om het iedereen naar de 
zin te maken en zo origineel 
mogelijk op culinair gebied 
te zijn”, aldus Christa. Res-
taurant 139, Zandvoortselaan 
139, Heemstede. Tel. 023-74 
30 634.
www.restaurant139.nl.
Bart Jonker

Geen afval- 
inzameling op 

Tweede Paasdag
Heemstede - Op Tweede 
Paasdag (maandag 28 maart) 
is de milieustraat gesloten. 
Ook zamelt Meerlanden dan 
geen afval in. Vervangende 
inzameldagen worden ver-
meld op de digitale afvalka-
lender (http://afvalkalender.
meerlanden.nl) en de Meer-
landenapp.
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Heemstede – Mixen & matchen, maar ook: 
Less is more. Het zijn de twee internatio-
nale termen die gelden voor vrouwenmode 
van 2016. Vrouwen van nu hebben een vol-
le agenda, werk of privé, jong, middelbaar 
of gepensioneerd. Dat vraagt om draagba-
re mode voor verschillende momenten voor 
een betaalbare prijs. Reyngoud eigenares 
Mea Klay snapt dat heel goed en stemt de 
inkoop van haar collectie erop af. Zij is de 
derde generatie van het familiebedrijf met 
een lange historie in Heemstede. Zij weet 
dat de basis van mooie kleding, stoer of ele-
gant, de kwaliteit van de stoffen is. Techno-
stoffen, suedines en glanskatoenen vallen 
fraai, ongeacht de kledingmaat. Dit voor-
jaar zien we bij Reyngoud Mode ingeto-
gen kleuren, waterkleuren, liefl ijke pastel-
tinten en de aardkleuren zoals beige, zand 
en taupe. Natuurlijke materialen als linnen 
en katoenen tops zijn ideaal voor het zach-
tere weer en voelen heerlijk aan. Verder veel 
zomerse jurkjes, zowel recht, losvallend als 
vrouwelijk getailleerd in grafi sche print. Wat 
wordt verder de trend? Voor de liefhebber is 
er de fl air pijp, de uitlopende broekspijp uit 
de jaren 60, en de gaucho broek, 3/4 leng-
te en iets uitlopend. Ook zien we de terug-
keer van het Bretonse streepje, marine en 
wit en giletjes met franje. Verrassende com-
binaties van waterkleurig groen met licht-
grijs zijn helemaal van nu. Jurkjes, rokken 
broeken en jasjes, bij Reyngoud zijn ze ver-
krijgbaar in de bekende merken Expresso, 
Oui, Sandwich, Esqualo, Taifun, Monari, We-
ber Edition, Olsen, Rosner, Tramontana, Brax 
en Rosner. Tijdens de modeshows (dinsdag 
22 maart) werden ze gecompleteerd met de 
schoenmode van Het Brabants Schoenen-
huis. Verder is Reyngoud specialist op het 
gebied van lingerie en badmode met de 
merken Chantelle, Mey, Marie Jo, Prima-
Donna, Twist, Felina, Triumph, Sloggi, Rösch, 
Nanso, Charlie Choe, Féraud en Oroblu.
Een voorproefje van wat we voorjaar/zomer 
2016 op modegebied kunnen verwachten is 
op deze pagina te zien en in de winkel, want 
om nog maar een frase te gebruiken: één 
beeld zegt meer dan duizend woorden.
Reyngoud Mode & Lingerie: Binnenweg 121
- 2101 JE Heemstede - tel. 023-5280465. 
Mirjam Goossens

Sprankelende Voorjaarscollectie van 
Reyngoud Mode & Lingerie
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‘Altijd wel iets voor ieders gading te vinden’
Heemstede - Maandag 28 
maart, op Tweede Paasdag, 
wordt een grote rommel-
markt gehouden in sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 te Heem-
stede. Bijna een halve kilo-
meter lengte aan gebruik-
te goederen is er die dag te 

vinden in het sportcentrum. 
De diversiteit op een vlooi-
enmarkt is groot en er is al-
tijd iets voor ieders gading te 
vinden. Dikwijls voor schap-
pelijke prijsjes en anders 
biedt het ‘loven en bieden’ 
wellicht uitkomst. De vlooi-
enmarkt duurt van 9.30 tot 

16.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 (kinderen tot en 
met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben vrij entree). 
Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen 
naar organisatieburo MIKKI, 
0229-244739 of 244649. Of 
kijk op: www.mikki.nl.

 

Een brief van de postbode
Verjaardags- en andere kaartjes

Ik ben morgen jarig. Of vandaag, afhanke-
lijk van wanneer u dit leest. Misschien ben ik 
dus inmiddels wel allang jarig geweest. Hoe 
dan ook, wat ik wou zeggen is dat ik zo blij 
ben dat ik mezelf op mijn verjaardag altijd 
wat te bezorgen heb. Een aantal vriendin-
nen van mij is namelijk heel goed in kaart-
jes sturen. Ik heb ze er altijd om benijd. Jaar 
in jaar uit heb ik geprobeerd me aan hen te 
spiegelen, maar voor mij bleef het allemaal 
een moeizame zaak; zómaar schrijven lukte 
zelden en met verjaardagen was ik bijna al-
tijd te laat. 
En dat terwijl ik op mijn ronde zoveel goe-
de voorbeelden in handen krijg: bedank-
kaartjes, verjaardagskaartjes, net verhuisd-
kaartjes, zomaar-kaartjes. Prachtige kinder-
kunst ‘voor Oma’, helemaal kleurig opge-
klodderd, en zelfs een enkele keer volwas-
sen kunst. Of kalligrafi e, met naam en adres 
van de ontvanger in goud, of in plaats van 
een naam een vriendschappelijk of liefheb-
bend ‘Aan Arie Bombarie’, ‘Voor Mijn Moe-
der’ of iets dergelijks. 
Ik word daar altijd blij van. En gelukkig, ein-
delijk, na al die jaren begin ik het ook zelf 
te leren. In zomaar-kaartjes ben ik gewoon-
weg goed aan het worden. Die hebben geen 
tijdslimiet, dus kan ik het moment pakken 

waarop ik 
voel dat het 
helemaal 
gaat lukken. 
En over-
stijgt mijn 
opklodder-
wens mijn 
eigen kun-
nen, mijn 
dochter heeft daar een gave voor. Zelfs op 
mijn persoonlijke ontwikkeling in verjaar-
dagskaarten heb ik goede hoop: ik heb er 
laatst, opgeklodderd en wel, víér aan iemand 
gestuurd. Dat komt, ik kreeg de geest een 
week te vroeg – ik dacht, ach wat, pakken 
die kans – en toen bleef ie ook nog even 
hangen. 
Nu ik schrijf van die vier kaartjes, moet ik 
wel opeens denken aan vroeger, aan een 
oma die haar kleindochter op haar verjaar-
dag niet één cadeautje, maar altijd een he-
le trits cadeautjes gaf. Zodra het kind er een 
had uitgepakt, reikte ze het volgende aan. 
Daar ben ik te calvinistisch voor. Maar kaart-
jes zijn anders, vind ik. Kaartjes zijn geen be-
zit. Die zijn aandacht, en liefde, en daarvan 
heb je nooit teveel.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Een brief van de postbode

Column

dochter heeft daar een gave voor. Zelfs op 

Lezers schrijven ons

Vorige week stond in het artikel van de heer Van Wester-
loo over de winkelvisie dat D66 onrealistische voorwaarden 
had gesteld over de komst van de Vomar, en dat we dus ei-
genlijk tegen de komst van een supermarkt achter de Ei-
kenlaan waren. En nu zouden we - uit teleurstelling na de 
verkiezingen - plotseling vóór stemmen. Dit is allebei on-
juist want D66 heeft al jarenlang een consistent standpunt 
over de Vomar (zie ook www.heemstede.d66.nl): ja mits 
aan voorwaarden wordt voldaan. 

Die voorwaarden zijn:
• Minimale overlast bewoners 
• Achterom voor bewoners 
• Entree parkeergarage op Julianaplein
• Parkeren de eerste uren gratis
• Beperkte verkeersoverlast
• Duurzaam bouwen
• Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg
 
Uit het onderzoek voor de winkelvisie blijkt dat een par-
keergarage en een supermarkt belangrijke trekkers zijn 
voor het fl orerend houden van de Binnenweg. En gaande-
weg blijkt dat aan deze voorwaarden steeds meer voldaan 
kan worden. Ook vindt inmiddels overleg plaats tussen de 
wethouder en de omwonenden over dit onderwerp.
 
Kortom, onze voorwaarden zijn niet onrealistisch en we ge-
ven ermee aan dat we zowel oog hebben voor het belang 
van de omwonenden als voor de economie in Heemstede.  
 
Yvette Schul, D66 Heemstede

Voorwaarden D66 aan komst 
Vomar wel realistisch

Respect voor moeders 
In Syrië, en in de Arabische wereld over het 
algemeen, vieren mensen Moederdag op 21 
maart; het begin van de lente.
Het is zelfs een offi ciële feestdag: scholen en 
bedrijven zijn gesloten.
Jongeren en kinderen die niet veel geld heb-
ben voor cadeautjes, zoeken hun toevlucht 
soms tot vader en vragen hem geld voor de-
ze speciale dag.
In Syrië wordt de dag gevierd waar moe-
der woont; alle kinderen verzamelen zich bij 
hun ouderlijk huis in de avond en brengen 
geschikte geschenken. Natuurlijk iets dat
moeder gebruikt en waar ze van houdt, zo-
als haar favoriete parfum of kleding, of zelfs 
gouden sieraden. En vaak gaat ze gezamen-
lijk luisteren naar folkliedjes en gedichten die 
moeder ‘verheerlijken’.
Het is echt een familiereünie waarop moe-
der, vader en hun kinderen familieherinnerin-
gen ophalen.
De moeders brengen ook hun jonge kinde-

ren mee om grootmoeder te bezoeken tij-
dens deze dag, en geven hen cadeaus om 
een   gevoel van dankbaarheid te onderstre-
pen. Zij zien dit als een morele en een maat-
schappelijke taak, veel meer nog dan alleen 
een gelegenheid om cadeautjes te geven.
Ik neem graag de gelegenheid hier om te 
zeggen aan alle 
moeders in Ne-
derland en in het 
bijzonder aan die 
in Heemstede:
Groeten en mijn 
respect.”

Khaled sara
editor22010@
hotmail.com

(Khaled schrijft zijn bijdrage in het Arabisch, 
daarna wordt de tekst  vertaald naar het En-
gels en tot slot volgt daar een Nederlandse 
vertaling van, red.)

Respect voor moeders 

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

Dagje uit geschenk 
dankzij boekwinkels

Heemstede - Afgelopen 
zondag reisden 50 vluch-
telingen gratis met de trein. 
Het dagje uit werd mogelijk 
gemaakt door Boekhan-
del Blokker uit Heemstede 
en Haarlemse boekhandels 
Atheneum en De Vries. 
 
In het kader van de Boe-
kenweek kregen mensen 
vorige week een Boeken-
weekgeschenk. Daar zat 

een treinkaartje in waar-
mee één persoon afgelo-
pen zondag gratis mocht 
reizen. 
Platform Vluchtelingen uit 
Heemstede had met ge-
noemde boekhandels af-
gesproken om wat meer 
boekjes te kunnen krijgen 
voor vluchtelingen. Deze 
actie werd georganiseerd 
door Vluchtelingenwerk en 
het Platform Vluchtelingen. 
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Zoni Weisz bij Boekhandel Blokker:
“Na vijftig jaar is de pijn niet minder”
Heemstede - Theo van 
Praag, redactielid van het 
Nederlands Auschwitz Bulle-
tin, introduceerde Zoni Weisz 
als een man die de Verenig-
de Naties toesprak in janu-
ari 2007 bij de opening van 
de tentoonstelling ‘The Holo-
caust against the Roma and 
Sinti and present-day ra-
cism in Europe’. Als een man 
die op 27 januari 2011 als de 
eerste vertegenwoordiger 
van de Sinti en Roma die de 
Duitse Bondsdag toesprak, 
in nagedachtenis aan de be-
vrijding van Auschwitz. Als 
een man die bloemen schik-
te bij koninginnen Wilhelmi-
na, Juliana, Beatrix en Maxi-
ma. Als een man die altijd zo-
veel geluk heeft gehad in zijn 
leven? Als een man die voor 
het eerst in een boekhandel 
optreedt op zondag 20 maart 
2016, bij Boekhandel Blokker 
en geïnterviewd wordt door 
eigenaar Arno Koek.
Zoni begint daar zijn ver-
haal als 7-jarig jochie. “19 
mei 1944, toen we van de 
razzia hoorden, zijn we met-
een ondergedoken, maar la-
ter werden we toch ook ge-
pakt om naar Westerbork te 
worden gebracht. Het zoge-
naamde ‘zigeunertransport’ 
was al vertrokken, ze konden 
ons onmogelijk op tijd in de 
trein krijgen. Dus besloten ze 
ons naar het station in Assen 
te brengen. Daar zag ik m’n 
vader en moeder, m’n zus-
je en broertje in de beesten-
wagen, voor de laatste keer.” 
Het enige Sinti-transport dat 
is gefilmd. Zoni herinnert ie-
dereen aan de scene van het 
kind dat in de trein gefrom-
meld wordt; vader blijft ach-
ter. “Die blik van dat kind 
naar zijn vader! Ik ben ont-
snapt omdat een ‘goede’ po-

litieman, toen ik naar ze toe 
wilde lopen, me achteruit 
duwde, en zei: ‘wegwezen’. 
De rest van de oorlog zijn we 
ondergedoken geweest. Ik 
was 7 jaar, en ik was eerst bij 
m’n tante en daarna bij m’n 
grootouders. Na de oorlog 
kwam ik bij een tante in huis.” 
Hij leest het gedicht voordat 
hij hierover maakte.

Op een vraag van Arno Koek 
naar zijn woedeaanvallen, 
vertelt Zoni over zijn erva-
ring met de gemeenteambte-
naar waar hij zich moest mel-
den voor zijn dienstplicht. Hij 
hoefde niet want vader was 
vermoord in Auschwitz. “Dat 

telt niet!”, was het antwoord 
en hij trok de ambtenaar door 
het loket.
Op een vraag uit het publiek 
over de vluchtelingen heeft 
hij niet direct antwoord. Hij 
vertelt wel hoe de Sinti en 
Roma nog in Oost-Europa le-
ven. In Roemenië op vuilnis-
belten, in Tsjechië is een get-
to gebouwd. Er is nog veel te 

doen. Hij noemt zich een ge-
lukkig mens als ondernemer, 
bloemist die werkte voor ko-
ninginnen Wilhelmina, Juli-
ana, Beatrix en Maxima. Zo-
ni Weisz straalde zondagmid-
dag bij Boekhandel Blokker.
Ton van den Brink

Het perron
Einsteigen, schnell, schnell, de trein op het perron.
Westerbork, waar hun laatste reis begon.
M’n zusjes blauwe jasje voor het rooster van die beesten-
wagen
dat beeld, nog steeds niet te verdragen.
 
Ik zie m’n moeder, haar mooie haar, ooit glansde het in de 
zon
O, die trein op het perron.
Van d’r haar beroofd, onteerd door nazihand
voor altijd op mijn netvlies ingebrand.
 
Daar is mijn vader, radeloos, hij roept, we zien elkaar
waarom, waarom na vijftig jaar
weet ik nog het antwoord niet.
Wanhoop, vertwijfeling, intens verdriet.
 
Langzaam zet de trein zich in beweging,
wanhoop, angst, verdriet gaan door me heen.
Bewakers schreeuwen, laarzen stampen,
ik ben alleen.
 
Op dat perron verloor ik alles wat me dierbaar was,
alles, ook mijn zusjes blauwe jas.
Ik heb gebeden, geschreeuwd, ik wil bij jullie zijn,
samen, samen sterven, voelen dezelfde pijn.
 
Na vijftig jaar, mijn kinderen zijn nu groot, is de pijn niet 
minder, overwinnen zij hun dood?

Glaasje prosecco in 
vernieuwde Thorbeckelaan
Heemstede - Wethouder 
Heleen Hooij maakte een 
quizje van de oplevering van 
de Thorbeckelaan en om-
geving. De nieuwe bestra-
ting heeft klinkers in plaats 
van asfalt, maar hoeveel klin-
kers zijn er gebruikt? Na enig 
bieden kwamen er 530 dui-
zend klinkers uit met nog 
eens 60000 grijze tegels op 
de trottoirs. Samen  met Pa-
trick Busking, de toezicht-
houder van de gemeente, 
onthulde zij een bord waar-
op de oplevering staat met 
datum. De bewoners zijn blij 
met de nieuwe bestrating, 
veel last van de werkzaam-
heden hadden ze niet. “Ei-
genlijk best leuk een beet-
je reuring! De werklui hiel-
pen je met de boodschappen 
en brachten oudere mensen 
even naar de overkant. “Och, 
je moest de auto wel eens 

een paar dagen in een an-
dere straat parkeren, maar 
verder geen last hoor.” “Leuk 
die nieuwe speelplaats want 
er loopt weer veel klein grut 
in de buurt.” Tussen februari 
2015 en februari 2016 is het 
renovatieproject uitgevoerd 
door aannemer De Bie We-
genbouw B.V. Het werk be-
stond onder andere uit het 
vervangen van riolering, het 
inrichten van een speelplaats 
en het vernieuwen van be-
strating, straatverlichting en 
groenvoorzieningen. Ook zijn 
extra parkeerplaatsen bij de 
winkelgalerij aangelegd en 
is de wijk ingericht als 30km-
gebied.
Met een glaasje prosec-
co van wijnimporteur Paul 
Brantjes werd door de bewo-
ners geproost met wethouder 
Heleen Hooij.
Ton van den Brink 

Jaap Booms 75 jaar lid 
van RCH

Heemstede - Jaap Booms 
is 75 jaar lid van vereniging 
RCH. Een mijlpaal om bij 
stil te staan en te vieren ui-
teraard, zo vindt de Heem-
steedse vereniging. Jaap 
is nu op de respectabe-
le leeftijd van 85 jaar het-
geen betekent dat hij al op 
10-jarige leeftijd lid werd 
van RCH. Hij vestigt nu een 
record dat waarschijnlijk 
nooit meer zal worden ver-
broken.
RCH wil dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij laten 
gaan. Daarom wordt voor 
het Ere-lid een geweldige 
jubileumreceptie georgani-
seerd op zondag 27 maart, 
voor genodigden.

Jaap neemt nog wekelijks 
de honneurs waar in de be-
stuurskamer. Hier ontvangt 
hij scheidsrechters en be-
stuurders van bezoeken-
de verenigingen, beheert 
hij de kleedkamer sleutels 
en zorgt voor de benodig-
de versnaperingen.
Zo iemand gun je een ge-
weldig feest!
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Sunergy schijnt weer in Heemstede
Heemstede – Na 5 jaar 
weggeweest uit Heemste-
de is zonnestudio Suner-
gy weer terug, nu met beau-
ty- èn kapsalon. Sinds febru-
ari heeft eigenaresse Maris-
ka Feitsma een nieuwe start 
gemaakt en een streep gezet 
onder een persoonlijk moei-
lijke periode in haar leven. 
Een afgesloten relatie en een 
hersenbloeding verder heb-
ben haar sterker gemaakt en 
ze heeft er zin in. Aan een 
positieve instelling heeft het 
haar toch nooit ontbroken.
De nieuwe locatie in het win-
kelgebied bevalt Feitsma 
prima: “Ik voel me thuis in 
Heemstede en deze plek is 
ideaal. Mijn trouwe klanten 
die mij gevolgd waren naar 
Aerdenhout, kunnen mij bij 
wijze van spreken weer op de 
fiets bereiken.”
De vertrouwde Ergoline zon-
nebanken (“De Rolls Royce 
onder de zonnebanken”) ge-
ven een perfect bruiningsre-
sultaat en zijn bij een goede 
voorlichting veilig in het ge-
bruik. “Ik hecht aan verant-
woord zonnen”, vertelt Feits-
ma. “Daarom nemen wij de 
tijd om een huidanalyse te 
maken en geven daarin per-
soonlijk advies. De tijd van 
onbezonnenheid ligt al gerui-
me tijd achter ons en ik vind 
het terecht dat we ons aan 
strenge regels moeten hou-
den. Jonge kinderen moet je 
bijvoorbeeld beschermen te-
gen de zon, tenzij een kuur-

tje is voorgeschreven door 
een arts. Zonlicht heeft ook 
een gunstige invloed op de-
pressie, dat weten we inmid-
dels allemaal.” Voor wie ra-
zendsnel een lekker kleurtje 
wil, is een Spray Tanbehan-
deling een goed alternatief. 
Bij Sunergy kun je in tien mi-
nuten bruin zijn. “Mijn klan-
ten komen ook in de zomer-
maanden voor de Spray Tan, 
omdat zomerkleding zoveel 
leuker staat met een tintje.”
In de beautysalon van Suner-
gy staat Mariska Feits-
ma garant voor persoonlij-
ke en deskundige aandacht 
voor gezichtsbehandelin-
gen, massages en figuurcor-
rigerende lichaamspakking. 

Cosmetische Mesotherapie 
zorgt voor een frisse huid die 
er al na 5 behandelingen 10 
jaar jonger uitziet. Ook biedt 
Sunergy lichtflitsontharing 
met het Ellipse systeem dat 
een einde maakt aan scheren 
en harsen. Voor een afspraak 
in de kapsalon kunnen de 
klanten terecht bij Katinka, 
voorheen van kapsalon Pink 
Hair in Haarlem.
Sunergy Zon & Beauty geeft 
tijdelijk een zeer aantrekke-
lijke introductiekorting van 
20% op alle behandelingen.
Adres: Raadhuisstraat 65a, 
Heemstede. Telefoon: 023-
5476101. Informatie:
www.sunergy.info.
Mirjam Goossens

High Tea voor nieuwe 
inwoners ‘zeer geanimeerd’
Heemstede - De tweede High Tea voor nieuwe inwo-
ners zoals vluchtelingen, die het Platform Heemstede or-
ganiseerde, vond plaats op 17 maart. Met dank aan Cas-
ca (WIJ Heemstede) was er weer een gezellige ruimte be-
schikbaar. Waren de eerste keer vooral Syriërs gekomen, 
nu waren er ook veel statushouders uit Eritrea die aan de 
uitnodiging gevolg gaven. En wat een verschil maakt het 
dan of je hier al een paar maanden woont! De één kon al 
als tolk fungeren voor de ander.

Ingrid van de Kasteele was er namens Platform Heem-
stede: “Ik heb geleerd dat een ‘krant’ in het Eritrees ‘ga-
zetta’ heet. Niet eens zo heel vreemd…. We praatten over 
school en examens. Over werk ‘daar’ en mogelijkheden 
‘hier’. Ook daarin grote verschillen. Nico Schulte Nordholt 
heette iedereen welkom. In het Engels dit keer. Tot zijn 
spijt was hij het Eritrees en Arabisch niet machtig. Maar 
het begrip ‘doggy bag’ is toch wel internationaal vroeg hij, 
wijzend op de taarten, stol en paaseitjes. Jazeker!

Er was een goochelaar: Janse Heijn. Al sta je er met je 
neus bovenop, dan nog… Heel knap. Uiteraard had hij 
‘hulp’ nodig uit het publiek. De 13-jarige Nehab snap-
te niets van het rode doekje dat opeens weg was uit zijn 
hand en uit de mond van Janse tevoorschijn kwam. Daar 
was geen taal voor nodig. Janse deed ook trucjes aan 
de tafels. Zeer geanimeerd. Er was een apart kinderknut-
selhoekje. Verder was de oudhollandse sjoelbak beschik-
baar en was er vooral tijd om te praten met elkaar. Kort-
om: Aan alles was gedacht en er was voor elk wat wils.

Het blijft toch vreemd dat men elkaar lang niet altijd kent. 
Soms wonen mensen één straat bij elkaar vandaan! Het 
plan om een Heemstede facebookpagina te maken zal 
wellicht de contacten wat makkelijker maken. Dan kun-
nen ontmoetingen als deze spontaan en frequenter plaats 
vinden. Dank aan Ellen, Hans, Nico en Willeke van Plat-
form Heemstede.”

In de Oosterkerk Haarlem
Informatieavond Ineke Smit 

Uitvaartverzorging
Regio - Dinsdag 29 maart 
om 19.30 uur geeft Ineke 
Smit informatie over uitvaart-
mogelijkheden, kosten en 
verzekeringen. Tevens biedt 
zij de gelegenheid om de af-
scheidskamers te bezichti-

gen. Locatie is de Ooster-
kerk aan de Zomerkade 165 
in Haarlem.
Aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie op: 
www.inekesmit.nl en via
06-54661799.

Regio - Spanningsklachten 
op school bij overgang naar 
andere groep, brugklas of bij 
eindexamen; daar is wat aan 
te doen. 
De periode tot de zomer is 
voor veel kinderen een span-
nende tijd.  Sommigen zien er 
tegenop om de basisschool 
te verlaten en naar de brug-
klas te gaan; anderen hebben 
last van eindexamenstress. 
Maar ook voor een ‘gewo-
ne’ overgang kan de span-
ning stijgen, waardoor pres-
taties onder druk komen te 
staan. Jammer, want daar is 
echt wat aan te doen. Voor 
deze kinderen is ‘Kids in ba-
lance’ ontwikkeld; individu-
ele bijeenkomsten voor kin-
deren met verhoogde span-
ning waarbij alle aandacht 
naar jouw kind uitgaat en de 
oefeningen en technieken 
op jouw kind worden afge-
stemd. Je kind leert ontspan-
ningstechnieken en anders 
te denken waardoor je kind 

beter met zijn of haar span-
ning omgaat. Ook ademha-
lingstechnieken en focusoe-
feningen horen erbij.  ‘Kids in 
balance’ is voor spannings-
klachten op verschillende 
leeftijden, opdat alle kinde-
ren kunnen leren hun eigen 
angst de baas te worden. De 
coaching is kortstondig en 
effectief. Al na een paar ses-
sies zijn de kinderen beter in 
balans. Ze gaan met meer 
zelfvertrouwen het einde van 
het schooljaar in. En dat niet 
alleen; ze kunnen er voor al-
tijd wat aan hebben.
Dit voorjaar biedt Meta-
net een introductiepakket 
aan van drie individuele bij-
eenkomsten voor een gere-
duceerd tarief. Vergoeding 
is mogelijk via aanvullen-
de verzekering. De praktijk 
is gevestigd op de grens van 
Haarlem en Heemstede. Kijk 
op www.kinder-enjeugdthe-
rapie.com of bel met Annette 
Wolters 023-5472038.

(Examen)stress op school?

‘Kids in balance’

Mariska (links) en Katinka.

 
12   de Heemsteder  •  23 maart 2016





26 maart Open Dag 
Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - Op zaterdag 26 maart organiseert Tennis-
vereniging Merlenhove en Open Dag voor leden en be-
langstellenden. Vanaf 13.00 uur is op het tennispark in het 
Groenendaalse bos gelegenheid kennis te maken met Ten-
nisvereniging Merlenhove. Er kan door belangstellenden 
worden gespeeld en ook het ballenkanon staat opgesteld. 
Het bestuur en de commissie ‘nieuwe leden’ zijn aanwezig 
om het lidmaatschap van de vereniging nader toe te lich-
ten. Verder krijgen tijdens de Open Dag 600 basisschool-
leerlingen, die van de T-line trainers op hun school les had-
den, hun laatste les op echte gravelbanen.

Regio - Tot vijf minuten voor 
afloop van de wedstrijd leek 
HFC af te stevenen op een 
gelijkspel tegen het Utrecht-
se Magreb’90. Moussa Kal-
lisse gooide echter met een 
fraaie volley roet in het HFC 
eten. Het kan niet altijd feest 
zijn natuurlijk, maar de wijze 
waarop HFC Magreb’90 be-
streed was niet wat je van 
de koploper mag verwach-
ten. Magreb’90 is geen hoog-
vlieger in de Topklasse. Het 
moet uitkijken om weg te blij-
ven van de degradatieplaat-
sen. De laatste weken moet 
HFC het vooral van hard wer-
ken hebben. Het veroveren 
van de bal op de tegenstan-
der ging ze wedstrijden lang 
goed af, om vervolgens met 
snelle uitvallen het doel van 
de tegenpartij te bestoken. 
Zondagmiddag was het juist 
Magreb’90 dat de meeste 
ballen veroverde. Voeg daar-
bij het feit dat een aantal HFC 
spelers de eerdere vorm ont-
beert dan is het povere spel 
snel verklaard. Het aanval-
lende hoogtepunt voor HFC 
was een schot van Nigel Cas-
tien (hij haalde wel een rede-
lijk niveau). Doelman Gour-
net van Magreb’90 verwerkte 
de bal tot corner. El Yaakou-
bi faalde hopeloos aan de lin-
kerkant. Hij won zelden een 
duel, was vaak te laat of stond 
niet scherp. Middenvelders 
Sam Sin en Verdam deelden 
in de malaise. HFC-doelman 
Boks moest éénmaal red-
ding brengen. Voor het team 
van HFC was het jammer dat 
Mike van den Ban pas in de 
tweede helft werd ingezet. 
Hij brengt gif in de ploeg en 
is een voorbeeld van werk-
lust. HFC werd dan ook met-
een iets gevaarlijker. Na een 
overtreding van Verdam, waar 
misschien wel een rode kaart 
op stond die niet kwam, werd 
het onrustig in het veld. De 
hele wedstrijd lang lagen er 
constant Magreb’90-spelers 
op de grond, ‘kermend’ van 
de pijn. Het ritme werd daar-
door slim uit de wedstrijd ge-
haald. Dit alles om met één 
puntje uit Haarlem te vertrek-
ken. Het werden er zelfs drie. 
HFC kan, als het zo blijft spe-
len, het kampioenschap wel 
vergeten en mag blij zijn bij 
de eerste zeven te eindigen. 
In de komende wedstrijden 
treft HFC alleen nog maar 
ploegen uit de top van de 
ranglijst. FC Lienden voert na 
dit weekend de ranglijst aan. 
HFC is de komende twee we-
ken vrij. Tijd om de accu weer 
helemaal op te laden.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het 70-jarig 
bestaan van GSV Heemstede 
mag, volgens de sectie gym-
nastiek, niet ongemerkt voor-
bijgaan. In het kader daar-
van is besloten op zaterdag 9 
april een grote jubileumshow 
uit te voeren.
Het evenement wordt gege-
ven in de sporthal Groenen-

daal aan de Sportparklaan 
te Heemstede. In verband 
met het grote aantal deelne-
mers zullen er twee shows 
worden gegeven. De eerste 
is van 14.30 tot 16.00 uur en 
de tweede staat gepland van 
19.00 tot 20.30 uur. Tijdens 
deze shows kunt u genieten 
van kleuters met een eigen 

dans en de jeugd op vloer 
en diverse toestellen. Ook de 
voltallige wedstrijdgroep zal 
aanwezig zijn met spectacu-
laire nummers.
Wilt u deze speciale  sport-
show meemaken?
Bestel dan op tijd de kaarten 
bij de secretaris van de sectie 
gymnastiek.
gsvgymnastiek@hotmail.com 
De kaarten kosten slechts 
5 euro per stuk. Ook kunt 
u bellen met Jos Holdorp, 
023-5324160.

Jubileumuitvoering GSV 
Heemstede, sectie gymnastiek

Regio - Het jongste seni-
orenteam van DSS bestaat 
uit talenten binnen deze ver-

eniging, variërend in de leef-
tijd van 15 tot 18 jaar. Eigen-
lijk dus allemaal nog A- en B- 
junioren. Vorig seizoen be-
sloot men binnen de vrou-
wenafdeling van DSS Haar-
lem (de op één na grootste 
vereniging voor vrouwen-
voetbal van Nederland) om 
wedstrijden te gaan spelen 
met een onder 21 en een on-
der 17 jaar. Dit was zo goed 
bevallen, en om de ontwik-
keling van de talenten bin-
nen DSS verder uit te brei-
den, besloot men om een ta-
lententeam te formeren en 
hiermee de competitie in te 
gaan. Mede om de afstand 
met het vlaggenschip Vrou-

wen 2, spelend in de eerste 
klasse, te dichten. Iets wat 
zijn vruchten reeds heeft af-
geworpen.
Speelsters vallen zonder al te 
veel aanpassingen gemak-
kelijk in bij Vrouwen 2. He-
laas voor de meiden van dit 
talenten team had de KNVB 
besloten om het team in de 
vierde klasse in te delen. Te 
laag, de wedstrijden wor-
den met gemak gewonnen 
zonder al te veel weerstand. 
Een doelsaldo van zowel 
competitie als beker van 
114 voor en slechts 8 doel-
punten tegen zegt genoeg. 
Met nog 5 wedstrijden voor 
de boeg, kan het kampioen-

schap deze jonge ploeg niet 
meer ontgaan. Ook in de 
bekercompetitie hebben zij 
nog volop kansen en is de 
kwartfinale bereikt. Weer-
stand wordt gehaald in de 
vele oefenwedstrijden die 
trainer Theo Hoogerheide en 
zijn staf organiseren tegen 
derde- en tweedeklassers. 
In deze wedstrijden heb-
ben de meiden laten zien dat 
zij dit niveau ook aan kun-
nen. Menig oefenwedstrijd 
werd dan ook winnend afge-
sloten.
Weerstand is er hopelijk ook 
tegen tegenstanders die zij 
krijgen tijdens hun 4-daag-
se trip naar Parijs (25 t/m 
28 maart)! Hierin gaan zij de 
strijd aan met Paris FC onder 
19 en het grote Paris Saint 
Germain onder 19.
Deze fantastische reis en er-
varing voor de jonge talenten 
van DSS wordt mede moge-
lijk gemaakt door PRONTO 
Wonen Cruquius.
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Koninklijke 
HFC kan ook 

verliezen

Vrouwenvoetbal Haarlem naar Parijs

Talenten Jong DSS gaan strijd aan 
met Paris FC en Paris Saint Germain
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Nieuw magazine ‘Local Wine and Food’
Heemstede - Hoe kleurloos 
zou ons straatbeeld zijn zon-
der de bakker op de hoek, 
de slager die je nog bij naam 
kent, de groentewinkel waar 
altijd tijd is voor een praat-
je en de visboer waar je je 
kan vergapen aan een vitri-
ne vol écht verse vis? Oersaai 
en ongezellig. Dat vinden Ro-
bertjan Lievaart en Melinda 
Knijn. Dwars tegen de stroom 
van de niet te stuiten ontwik-
kelingen op het gebied van 
online bestellen en thuis la-
ten bezorgen vonden zij het 
daarom tijd voor een tegen-

geluid. Zij starten een ma-
gazine genaamd ‘Local Wine 
and Food’ waarmee ze men-
sen willen inspireren. 
 
Vanuit een enorme passie 
voor koken, lekker – eerlijk - 
eten en mooie wijnen én een 
achtergrond in vormgeving, 
fotografie en tekstschrijven 
hebben zij de handen met 
een aantal lokale vers-win-
keliers ineen geslagen. Het 
magazine verschijnt driemaal 
per jaar en komt tot stand in 
samenwerking met de aan-
gesloten lokale vers-specia-

listen. Het blad wordt huis-
aan-huis verspreid en is ge-
vuld met een aantal heerlijke 
– en écht niet moeilijk te be-
reiden - recepten en bijpas-
send wijnadvies.  Op de web-
site (www.localwineandfood.
nl) leest u de complete ver-
zameling recepten.  
In Heemstede werkt Local 
Wine and Food samen met 
slagerij Ton de Wit, de Eer-
ste Heemsteedse Vishandel, 
versshop Houweling en La 
Bougain Villa en in Benne-
broek met Volendammer Vis-
specialist Erik Koning.

Dansend van RCH naar Vietnam
Heemstede - Zaterdag-
avond 2 april van 20.30 tot 
01.00 uur wordt een spet-
terend benefietfeest gege-
ven in de kantine van RCH 
in Heemstede: ‘Dance4Viet-
nam’, voor een betere toe-
komst en een veilig (t)huis in 
Vietnam.
Velen hebben het nog over 
het feest dat Ylona Dijkstra 
2,5 jaar geleden bij RCH or-
ganiseerde, ‘Dance4Brasil’ 
voor straatkinderen in Bra-
zilië. Zaterdag 2 april komt 
deel 2: Dance4Vietnam!
Op 15 april vertrekt Ylona 
voor 9 dagen met TBI-Habi-
tat for Humanity naar Viet-
nam op Bouwreis. Een land 
waar veel armoede heerst. 
Samen met 11 TBI collega’s 
gaan er gebouwd worden 
aan een betere toekomst en 
een veilig (t)huis voor de lo-
kale bevolking. Ylona kijkt er 

enorm naar uit om letterlijk 
en figuurlijk haar steentje bij 
te dragen.
Meer informatie op:
www.habitat.nl.

Op 2 april kunt u de he-
le avond op de dansvloer te 
staan en een waanzinnige 
avond beleven in het club-
huis van RCH. Top DJ Rober-
to DaVinci, bekend van vele 
festivals, treedt wederom be-
langeloos op!
Kaartjes kosten 10 euro voor 
de snelle beslisser. En per 40 
verkochte kaartjes kan er al 
een huis in Vietnam gebouwd 
worden. Koop hier je tickets: 
https://www.intoparty.com/
Dance4Vietnam/2943/select-
ticket

Voor meer info zie de websi-
te van RCH:
www-rch-voetbal.nl.

Ooievaars niet voeren
Heemstede – Vorig jaar is 
één van de ooievaars van het 
nest bij de Kinderboerde-
rij dood aangetroffen in een 
sloot bij Hageveld. Het over-
gebleven vrouwtje, geringd, 

heeft inmiddels een nieuwe 
partner, een mannetje. Mooi, 
zo’n nieuw koppel. Beiden 
gedragen zich erg tam en 
ze laten zich graag voederen 
door bezoekers van de Kin-
derboerderij.
Ooievaarkenner en bouwer 
van ooievaarsnesten in deze 
regio, Peter den Elzen, heeft 
hierover zo zijn bedenkingen. 
Voederen van volwassen ooi-
evaars hoeft nog niet dodelijk 
te  zijn, maar dat is het straks 
wel als er kleine ooievaartjes 
komen. Voor de kleine uiver-
tjes kan dat fataal aflopen en 
dat wil niemand. 
Dus niet voeren, ook de vol-
wassen ooievaars niet, is het 
beste. Wennen ze er ook niet 
aan. Ze vinden meer dan ge-
noeg voedsel in de waterrijke 
omgeving. 
Ton van den BrinkPvdA en GroenLinks peilen 

opinie winkelend publiek
Heemstede - Op zater-
dag 12 maart gingen leden 
van GroenLinks en PvdA uit 
Heemstede de Raadhuis-
straat en Binnenweg op om 
mensen te bevragen naar 
hun tevredenheid en ook 
zorgen over het winkelen. In 
korte tijd verzamelden leden 
van de twee partijen 114 vol-
ledig ingevulde vragenlijs-
ten. Die bestonden uit twee 
delen: vragen over beleving, 
veiligheid en verkeerssitua-
ties, met ruimte voor opmer-
kingen en suggesties; en een 
apart setje vragen waarin de 
plannen van het college wer-
den gepeild. De eerste ana-
lyses laten zien dat mensen 
tevreden zijn over het win-
kelgebied Binnenweg/Raad-
huisstraat maar dat de vei-
ligheid – vooral voor fietsers 
en voetgangers – te wensen 
overlaat. Ook wordt duidelijk 

dat er weinig enthousiasme 
is over de Vomar-plannen en 
dat het eenrichtingsverkeer 
op het Noordelijk deel ge-
handhaafd kan blijven. Met 
name het punt van de veilig-
heid stemt treurig; zo vlak na 
de grote renovatie die pas in 
2011 werd voltooid. Uitkomst: 

wederkerende thema’s als 
parkeeroverlast en onveilig-
heid, maar ook grote tevre-
denheid over het winkelaan-
bod – en een milde toon over 
de leegstand.
Vandaag, 23 maart, om 20.00 
uur presenteren PvdA en 
GroenLinks gezamenlijk de 
resultaten van de raadple-
ging in gebouw De Luifel van 
WIJ Heemstede aan de He-
renweg 96. Iedereen is van 
harte welkom.

Waterloo g2 - HBC g1     4-3
Mooie kapstokken
Voetballers zijn vrijwel allemaal een fan van 
een andere, grote, voetbalclub. Ajax, Feije- 
noord, PSV, AZ maar ook Roda en zelfs 
Telstar worden gekoesterd en gevolgd. Van 
de buitenlandse clubs zien we shirts van 
Man.United, Barcelona en Bayern München. 
In de wedstrijdbespreking werden de Cham-
pions League wedstrijden van de afgelopen 
week als voorbeeld genoemd. De mooie 
combinaties van Barcelona, de absolute in-
zet van PSV en de veerkracht van Bayern. Het 
zijn mooie kapstokken. 
Waterloo is voor HBC een pittige tegenstan-
der, maar een goed resultaat is niet per defi-
nitie onmogelijk. Coach Jan stuurt een even-
wichtig team het veld in en de wedstrijd be-
gint. Het loopt ook helemaal niet slecht voor 
HBC. Kansen voor beide doelen, maar Wa-
terloo weet het eerst het net te vinden. Een 
tegenslag(je) waar HBC zich snel, door een 
doelpunt van Davy, overheen zet. Helaas 
heeft HBC voor de rust nog 2 keer geen kijk 

op het snelle spel van Waterloo. Met 3-1 
worden in de rust de voorbeelden nog eens 
aangehaald en dat heeft het gewenste ef-
fect. Een veel feller spelend HBC maakt het 
Waterloo heel lastig. De onverzettelijke ver-
dediging met Liban en Maarten, die zijn bes-
te wedstrijd ooit speelde, op de flanken en 
Denzel in het centrum gaf geen krimp meer. 
Keeper Sebastiaan pareerde alle doelpogin-
gen met klasse. Op het wisselend samenge-
stelde middenveld pakten Jeroen en Thomas 
een hoofdrol en op de typische Arjen-wijze 
werd de stand gelijkgetrokken. Fantastisch 
om te zien en het kon niet beter. Dachten we 
tenminste, want toen Waterloo het toch nog 
lukte een voorsprong te nemen ging er nog 
een schepje bovenop bij HBC. Tot twee, drie 
keer toe leek het nog gelijk te worden maar 
het mocht niet zo zijn.
Moe gestreden, maar puntloos gingen we 
weer huiswaarts. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN Meisjesvoetbaltoernooi Kon. HFC
Regio - Dit jaar is het een ju-
bileum voor het ‘Girls Fore-
ver Paastoernooi’. Het meis-
jesvoetbaltoernooi wordt op 
zondag 27 maart georgani-
seerd door en bij de oudste 
voetbalclub van Nederland, 
Koninklijke
Haarlemsche Footballclub. 
Voor ruim 300 meisjes uit de 
regio Haarlem en Amster-
dam.
Het toernooi start om 12.00 
uur met een vlaggenparade 
en spetterende warming-up.
 
Sinds een aantal jaren zijn 
de meisjes en vrouwen bezig 
aan een flinke opmars in het
Nederlandse voetbal. Vrou-
wenvoetbal is de snelst groei-

ende teamsport van ons land. 
Op schoolpleinen en trap-
veldjes zie je steeds vaker 
meisjes tegen een bal trap-
pen en ook aan het school-
voetbal doen ieder jaar weer 
meisjes mee. In sommige ste-
den meer meisjes- dan jon-
gensteams.
Ook de Koninklijke HFC ziet 
deze groei en haakt in op de-
ze trend. Het meisjesvoetbal 
heeft bij HFC inmiddels een 
prominente plaats ingeno-
men. Er voetballen ruim 120 
meisjes in de leeftijd van 6 tot 
17 jaar.
De prijsuitreiking is om 17.00 
uur en zal worden verzorgd 
door voorzitter Gert-Jan 
Pruijn.
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‘Heemstede helpt vluchtelingen’, 
hoe staat het ermee?
Heemstede - Op 23 sep-
tember vorig jaar organiseer-
de de gemeente Heemste-
de een informatieavond over 
de vluchtelingenproblema-
tiek. Het centrale aandachts-
punt van die avond was wat 
Heemsteedse burgers zou-
den kunnen doen om de 
vluchtelingen zo soepel mo-
gelijk in de Heemsteedse sa-
menleving op te nemen. Het 
gaat dan om de zogeheten 
statushouders; vluchtelin-
gen, die een verblijfsvergun-
ning voor tenminste vijf jaar 
hebben en Heemstede toe-
gewezen hebben gekregen 
als woonplaats. Het was een 
drukbezochte avond, waar 
veel ideeën opborrelden en 
die resulteerde in de oprich-
ting van een ‘Platform Vluch-
telingen’. 

Samenwerking werd gezicht 
met stichting Vluchtelingen-
werk, die immers al heel lang 
heel veel doen voor vluchte-

lingen in deze regio. Zij zor-
gen voor de maatschappelij-
ke ondersteuning en coördi-
neren ook de extra taalcur-
sussen, die door taalcoaches 
worden verzorgd. Het plat-
form probeert daar voor de 
Heemsteedse situatie aan-
vullend en ondersteunend 
werk te doen.

Op 17 maart werd de twee-
de ‘high tea’ georganiseerd, 
waar statushouders met el-
kaar en ook met plaatsgeno-
ten in contact kunnen komen 
om elkaar beter te leren ken-
nen. Daarnaast is er binnen 
het platform een werkgroep 
taal en onderwijs, die voor-
al de belangen van kinde-
ren van vluchtelingen bij de 
scholen onder de aandacht 
brengt. Publiciteit is natuurlijk 
ook van belang en vanuit het 
platform is initiatief genomen 
om de activiteiten zichtbaar 
te maken op de gemeente-
lijke website. Daardoor kunt 

u ook goed volgen waar het 
platform mee bezig is. In-
middels wordt gewerkt aan 
een gezamenlijke facebook-
pagina waar ook u een idee 
of een plan op kunt plaat-
sen. Verder is er een groep-
je mensen bezig met arbeid. 
Zij proberen statushouders 
via een echte arbeidsplaats 
of anders een werkervarings-
plaats of een stage aan de 
slag te krijgen. Dat bevordert 
de integratie en de taalvaar-
digheid immers het best. In-
middels zijn er al goede con-
tacten met de Heemsteed-
se winkeliersvereniging, toch 
een belangrijke groep on-
dernemers binnen de Heem-
steedse gemeenschap.

Kortom, in een half jaar tijd 
zijn er al veel initiatieven ge-
nomen door een groep zeer 
enthousiaste vrijwilligers. En 
dat allemaal met als doel de 
statushouders zich thuis te 
laten voelen in Heemstede.

Samenwerking Notarissen Huisman 
Hoogendoorn & Wieringa
Heemstede - Op 17 maart 
vond de opening plaats van 
het verbouwde notariskan-
toor in Heemstede aan de 
Van Merlenlaan 19. Wet-
houder Heleen Hooij onthul-
de, samen met notaris Edzo 
Huisman, het nieuwe naam-
bord aan de Van Merlen-
laan, waarop de namen staan 
van Huisman Hoogendoorn 
& Wieringa Notarissen. Per 
1 maart is Mr Jacob Wierin-
ga uit Haarlem (Fonteinlaan) 
ingetrokken in het prachti-
ge kantoorpand op genoemd 
adres. Jacob Wieringa gaat 
een samenwerking aan met 
Mr Edzo Huisman, die sinds 
1999 notaris in Heemste-
de is. Notaris Jacob Wierin-
ga neemt het aktenbestand 
van notaris Stuart uit Haar-
lem mee.

Doel van de samenwerking 
is specialisatie op de nota-
riële rechtsgebieden onroe-
rend goedrecht, familie- en 
erfrecht en ondernemings-
recht. Als over enkele jaren 
notaris Wieringa met pen-
sioen gaat, kan Mr Hester 
Busz, kandidaat-notaris hem 
opvolgen. Hester Busz is al 
in 2001 als kandidaat-nota-
ris gaan werken op dit kan-
toor en sinds het afronden 
van de beroepsopleiding No-
tariaat in 2005 is zij de vaste 

waarnemer van notaris Huis-
man. Zij is werkzaam op alle 
rechtsgebieden: familierecht, 
vastgoed en ondernemings-
recht. Aan het kantoor is te-
vens verbonden oud-notaris 
Mr A.J. Hoogendoorn als ad-
viseur. Notaris Huisman heeft 
het aktenbestand van Axel 
Hoogendoorn overgenomen. 
Op het kantoor werken ver-
der acht medewerkers.

De zolder van het pand aan 
de Van Merlenlaan is gron-
dig verbouwd door aanne-
mer Draijer Bouw uit Heem-
stede, onder begeleiding van 

architect Annemieke Terstal. 
Er is een half jaar hard ge-
werkt om van de zoldereta-
ge een licht en comfortabel 
kantoor te maken met gro-
te ramen en een prachtig uit-
zicht op de weilanden aan de 
Vrijheidsdreef en het wandel-
bos Groenendaal. Het karak-
ter van het monumentale ge-
bouw is behouden gebleven 
door de balken en betimme-
ringen van de zolderruimte in 
het zicht te houden. 

Meer informatie: 023-
5289870 of  e.h.huisman@
hhwnotarissen.nl.

Vlnr: Wethouder ir.H. Hooij, mr. A.J. Hoogendoorn, mr. 
E.H.Huisman, mr. H. Busz, mr. J. Wieringa

HBC D 2016.

Selectiewedstrijd voor 
D-pupillen bij SV HBC
Heemstede - Op woens-
dag 13 april en woensdag 20 
april worden bij HBC selec-
tiewedstrijden voor gehou-
den voor toekomstige D-se-
lectieteams. SV HBC D1 komt 
uit in de 1e klasse op zater-
dag; SV HBC ‘onder 12-1’ (1e 
jaars D-pupillen) komt uit in 
de ‘onder 12’-competitie.
Doelstelling Jeugdopleiding
SV HBC Heemstede is de 
laatste jaren goed op weg om 
haar jeugdopleiding verder te 
professionaliseren. Dit heeft 
er voor gezorgd dat HBC zich 
een 3-sterrenvereniging van 
AZ Alkmaar mag noemen. 
HBC is na RKVV DEM, De 
Foresters, De Zouaven, SVW 
‘27 en KFC de zesde club die 
de hoogste status binnen de 

samenwerking tussen AZ en 
amateurverenigingen kreeg 
toebedeeld.
SV HBC krijgt vanaf het sei-
zoen 2016/2017 een 2e 
kunstgrasveld.
De Jeugdopleiding van SV 
HBC heeft als doel dat ten-
minste 80% van de zondag-
selectie (senioren) bestaat 
uit eigen opgeleide spelers. 
SV HBC biedt zijn selectie-
spelers een volledig oplei-
dingsprogramma. Meer in-
formatie hierover of aanmel-
den voor de selectiewedstrij-
den kan via de website www.
svhbc.nl of op te vragen via 
Trainer-Epup@svhbc.nl 
Sportpark HBC vind je aan de 
Cruquiusweg 39 in Heemste-
de.

Kinderdisco: 
Kikker in je bil
Heemstede - Wie ga jij op 1 
april in de maling nemen? Al-
le kinderen bij de kinderdis-
co natuurlijk! Neem je goeie 
grappen mee en kom lekker 
dansen!  Een DJ draait leuke 
muziek! Alle disco-bezoeker-
tjes krijgen een kaartje om 
twee keer een beker limo-
nade te halen en 1 keer een 
zakje snoep. Bij binnenkomst 
worden naam en telefoon-
nummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterla-
ten. Ouders kunnen eventu-
eel intussen in de foyer van 
de Luifel een kopje koffie 
drinken. De kinderdisco (6-
10 jaar) met thema Kikker in 
je bil is op vrijdag 1 april van 
19.00 tot 21.00 uur in de jon-
gerenruimte Plexat bij WIJ 
Heemstede de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Entree: 
3,- (icl. limonade en 1x zak-
je snoep). De volgende kin-
derdisco met thema Tropisch 
is op 13 mei!

Werken met 
de iPad

Heemstede - U leert door 
middel van duidelijke uit-
leg, voorbeelden, oefenin-
gen en tips hoe u de vele 
mogelijkheden van de iPad 
snel onder de knie krijgt in 
de cursus ‘Werken met de 
iPad’. Deze cursus is ge-
schikt voor gebruikers van 
de iPad 2, iPad 3, iPad 4, de 
iPad mini en de iPhone. 
Tablets van andere merken 
kunt u niet gebruiken tij-
dens deze cursus. 
Belangrijk: neem uw eigen 
iPad mee en zorg dat deze 
volledig is opgeladen.
De cursus werken met de 
iPad van 8 lessen door do-
cent Ed Bunschoten is bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede en start op op maan-
dag 4 april van 13.00 tot 
15.00 uur. Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828. 
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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, Lange 
Begijnenstraat 11. Kijk ook 
op: www.theater-haarlem.
nl/zalenverhuur

Zaterdag 2 april Be-
nefi et Dance4Vietnam 
bij RCH Heemstede.
zie: www.habitat.nl.
20.30-1.00 uur. 10 euro 
toegang.
Info: www.rch-voetbal.nl

Excursies
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.

Film
Woensdag 30 maart Film 
bij WIJ Heemstede, de Lui-
fel aan de Herenweg 96 
Heemstede. Ditmaal Britse 
thriller/oorlogsdrama over 
een wiskundige die een 
Duitse code kraakte. Aanv. 
20.00 uur, entree: 7. Reser-
veren: (023)5483828 kies 1. 
Info: 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.

Woensdag 6 april De-
monstratie virtual reali-
ty met 3D-bril van 14.00-
16.00 uur in Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1. Gratis te bezoeken. Info: 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Lezingen 
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
Maandag 28 maart Gro-
te vlooienmarkt Sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 
9.30-16.00 uur. toegang 
bedraagt 2,50 (kinderen 
tot en met 11 jaar en on-
der begeleiding hebben vrij 
entree). Info: organisatie-
buro MIKKI, 0229-244739 
of 244649.  www.mikki.nl.

Muziek
Zaterdag 26 maart in ca-
fé de 1e Aanleg: Beatles-
tributeband met The Magi-
cal History Tour.
V.a. 21.00 uur. Toegang 
gratis. Hoek Raadhuis-
straat/Kerklaan. 

Woensdag 13 april Uit-
voering van de Messi-
ah van Händel door Ora-
toriumkoor Benne-
broek, 20.00 uur. Jozef-
kerk, Kerklaan 9 in Benne-
broek. Kaarten v.a 20,- bij 
oa leden van het koor en
www.oratoriumkoorben-
nebroek.nl of boekhandel 
Readshop Bennebroek.

Sport
Zaterdag 26 maart Open 
Dag Tennisvereniging Mer-
lenhove, va 13.00 uur. Ten-
nispark Groenendaalse bos. 

Zaterdag 9 april Jubi-
leumuitvoering 70-jarig 
GSV Heemstede in sport-
hal Groenendaal, Sport-
parklaan Heemstede. 
14.30-16.00 uur en 19.00-
20.30 uur. Kaarten: gsv-
gymnastiek@hotmail.com 
5 euro per stuk. Bel voor 
info: Jos Holdorp, 023-
5324160.

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 Zwet-
sloot, geek@planet.nl,
06-50232578.

T/m woensdag 13 april 
Cursisten olieverf van WIJ 
Heemstede tonen werk in 
de Molenwerf, Molenwerf-

AgendA

slaan 11 Heemstede. Ope-
ningsuren: maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur 
en van 13.00-17.00 uur.

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

Themabijeenkomst
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.

Vrijdag 1 april Levens-
kunst op school, bespro-
ken door docent levensbe-
schouwing Lyceum Sancta 
Maria Haarlem. V.a. 20.00 
uur. Trefpuntcafé Benne-
broek, Akonietenplein 1.

Vrijdag 1 april Verha-
lentafel in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
10.00-12.00 uur.  Met Sybil 
van Dam over het Heem-
stede van toen. Gratis te 
bezoeken.

Donderdag 7 april Work-
shop voor ouders ‘Op naar 
de Brugklas’, tussen 19.00-
21.00 uur. Deelname: 5,- 
euro  en 7,50 voor niet-
leden. In de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

AgendA

ABN AMRO zet klanten 
in het (Lente) zonnetje
Heemstede - Op maandag 
21 maart, op de offi ciële eer-
ste dag van de lente heeft 
ABN AMRO alle bezoeken-
de klanten van het fi liaal aan 
de Binnenweg in Heemstede 
verrast met een bosje bloe-
men. Of de klanten nu kwa-
men voor bijvoorbeeld een 
verzekeringsgesprek of al-
leen om te pinnen: iedereen 
kreeg een mooie bos tulpen 
mee. 
“Wij willen hiermee nog-
maals benadrukken hoe blij 
we zijn met onze klanten en 
vinden het leuk om dit op 
deze manier te tonen”, al-
dus kantoor directeur Bianca
Fernandez over deze geste. 
Hoewel de bloemenactie in-

middels is afgelopen, bent 
u dagelijks van harte wel-
kom op het recent verbouw-
de kantoor.

Mooi bedrag voor
‘30 uur van Ree’

Heemstede - Afgelopen 11 en 12 maart vond bij Verf-
handel Ree de actie ‘30 uur van Ree’ plaats. Geld bijeen 
fi etsen voor het KWF. De totale opbrengst was 3.607,85 
euro. “Supermooi”, vindt Ree die ieder die zich heeft inge-
zet hartelijk bedankt.
Robert-Jan Idema is gelukkige winnaar van het heren-
horloge dat Van Velthoven Juweliers beschikbaar stelde, 
op de foto uitgereikt door Wieke van Velthoven.

Vlnr Jasper de Zwart (Verfhandel Ree), Wieke van Velt-
hoven (Van Velthoven juweliers), Robert-Jan Idema
(winnaar), Roy Steenbergen (deelnemer Alpe d’HuZes).
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 maart 2016

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

Burgerzaal
Fotoclub De Luifel brengt sport in beeld
De Burgerzaal in het Heemsteedse raadhuis krijgt 
tijdelijk een sportief tintje. Vanaf 2 maart exposeren 
leden van fotoclub De Luifel hun mooiste foto’s met 
als thema ‘Sport in Heemstede en omgeving’. Na de 
tentoonstelling over de Groenendaalse Torenlaan is 
dit de tweede expositie die de amateurfotografen 
organiseren. 

Publiekshal
Tentoonstelling Letty Hesselink
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Tentoonstelling Henriëtte Hackenberg
Voor eveneens in de publiekshal is in de maanden 
maart en april werk te zien van Henriëtte 

Hackenberg. Haar werk wordt vaak omschreven 
als “organisch”. Zij vindt veel van haar inspiratie in 
natuurlijke vormen die voorkomen in haar fantasie en 
in haar leven om haar heen. Henriëtte hoopt dat haar 
werk mensen zal raken en inspireren op hun reis.
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Exposities in het raadhuis

Woensdag 30 maart vanaf 19.30 uur
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Warm Wonen
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd 
voor een informatieavond op woensdag 30 maart 
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1. Op deze avond krijgt u  informatie 
over diverse maatregelen die u kunt nemen om uw 
woning (nog verder) te verduurzamen. Denk hierbij 
aan isoleren, zonne-energie en andere (besparende) 
maatregelen op het gebied van comfortabel en 
energiezuinig wonen. Ook krijgt u informatie over 
de landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden 
en kunt u advies krijgen over de financiële 
mogelijkheden. Deze avond willen we met elkaar 
komen tot samenwerking tussen gemeente, inwoners 
en ondernemers om zo de bestaande bouw van 
Heemstede te verduurzamen.

Het programma
19.30 uur: inloop en ontmoeten van lokale 
  ondernemers op het ondernemersplein
20.00 uur: opening wethouder Duurzaamheid 
  Remco Ates
20.10 uur: presentatie Raoul Santibañez van 
  Duurzaam Bouwloket over de algemene 
  maatregelen
20.40 uur: roulerende workshops door Duurzaam 
  Bouwloket en lokale ondernemers 
  over isolatiemaatregelen, zonne-energie 
  en technische duurzame oplossingen.
21.40 uur: mogelijkheid om met lokale 
  ondernemers, duurzaam bouwloket 
  en de gemeente in gesprek te gaan over 
  alle duurzaamheidsmogelijkheden.
22.00 uur:  afsluiting van de avond.

Meer informatie en aanmelden
Meld u aan bij het Duurzaam Bouwloket via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 – 743 39 56 onder 
vermelding van uw naam en de gemeentenaam. 
Aanmelden kan ook rechtstreeks bij de gemeente 
door een mail te sturen naar Mireille Middendorp 
mmiddendorp@heemstede.nl of te bellen naar 
023 - 548 58 02. Ook voor vragen rondom deze 
avond kunt u contact met ons opnemen.

Locatiewijziging informatieavond
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
wordt deze avond niet in de bibliotheek aan 
het Julianaplein georganiseerd maar in het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Meer informatie 
over het programma van deze avond vindt u op 
www.heemstede.nl > Wonen> Duurzaamheid> 
Project Warm Wonen.

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.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 39, het plaatsen van 8 lichtmasten 

op het hoofdveld bij sportaccomodatie HBC, 
wabonummer 35475, ontvangen 3 maart 2016

- Lindenlaan 49, het vervangen van een 
erfafscheiding en plaatsen hekwerk op dakterras, 
wabonummer 35553, ontvangen 6 maart 2016

- Valkenburgerlaan 50, het plaatsen van 
lichtreclame, wabonummer 35590, 

 ontvangen 7 maart 2016
- Van der Horstlaan 66, doorbreken muur, 

wabonummer 35618, ontvangen 4 maart 2016
- Nijverheidsweg 14, plaatsen spandoekreclame, 

wabonummer 35749, ontvangen 9 maart 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 161, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 34180, verzonden 18 maart 2016

- Blekersvaartweg 57, het vervangen van een 
condensor op het dak van een supermarkt, 
wabonummer 34233, verzonden 18 maart 2016

- Hendrik Andriessenlaan 42, het bouwen 
van een schoorsteen, uitbouw zijgevel, 
verbouwen garage, plaatsen hekwerk 
op tuinmuur en plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 32615, 
verzonden 18 maart 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik (uitgebreide procedure) 
- Voorweg 24, brandveilig gebruik naschoolse 

opvang bij de Voorwegschool, wabonummer 
29921, ontvangen 4 november 2015

- Cruquiusweg 39A, wijzigen van een trappenhuis 
bij een kinderopvang, wabonummer 33983, 
ontvangen 7 februari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Intrekking 
ligplaatsvergunning 
IJSL008
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de ligplaatsvergunning voor IJSL008 met 
ingang van 25 maart 2016 in te trekken.

Referendum 
6 april 2016
Alternatieve tellocaties
Het college heeft besloten om stembureau 
Spaarne Ziekenhuis op het raadhuis de stemmen 
te laten tellen. In verband met de inrichting van de 
burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het 
stembureau op het raadhuis in een andere ruimte 
op het raadhuis.

Vervangende stempas
Als u uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u tot 
uiterlijk 5 april 2016, 12.00 uur bij de afdeling 
Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer 
mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen. 

Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw 
identiteitsbewijs mee te nemen! Zonder stempas 
én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn, kunt u niet stemmen.

Kijk voor alle informatie over het Referendum op 
www.heemstede.nl bij Politiek en organisatie > 
Referendum 2016.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 31 maart 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van 
  een vergoeding kosten chronisch zieken 
  en gehandicapten (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een plan van aanpak op 
  grond van de participatiewet 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een terrasoverkapping aan 
  de Zandvaartkade 7 (openbaar)

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

Melding in/uitrit
Op 18 maart 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan 
te leggen op Lieven de Keylaan 8, 2101 VE in 
Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie 
bezwaarschriften Heemstede 2016
Op 15 maart 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie 
bezwaarschriften Heemstede 2016 vastgesteld. 
Dit Aanwijzingsbesluit is met terugwerkende kracht 
vanaf 10 februari 2016 van kracht. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van 21 

maart 2016 via  zoek.officielebekendmakingen.nl
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Zie 
hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Historisch fruit voor de Geleerdenwijk
Op het grasveld voor de woningen 
aan de Kohnstammlaan ter 
hoogte van de Geniebrug 
zijn 10 bijzondere fruitbomen 
geplant. Historische rassen zoals 
de Noordhollandse Suikerpeer, 
Notarisappel, Zoete Brederode 
en Lemoenappel krijgen de 
ruimte om te groeien en bloeien. 
Over een paar jaar plukken de 
wijkbewoners hier letterlijk en 
figuurlijk zelf de vruchten van.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 1 april 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 1 april
Binnenlopen bij de burgemeester



Mozaïeken voor je wijk
Heemstede - Tijdens de in-
formatieochtend op donder-
dag 17 maart, heeft Annema-
rie Sybrandy aan een groep 
belangstellenden in de Prin-
cehof uitleg gegeven over het 
mozaïekproject van de Glip.
Het mozaïekproject wordt 
mogelijk gemaakt in samen-
werking met bewonerscom-
missie ‘de Glip’, Elan Wonen, 
WIJ Heemstede, Gemeen-
te Heemstede, zusters Au-
gustinessen van Thagaste en 
Zorgcentrum Bosbeek.
Wat Annemarie vooral duide-
lijk heeft gemaakt is, dat het 
mozaïeken door iedereen te 
doen is. Er wordt gewerkt op 
een tafel en ook minder vaar-
dige handen kunnen hun bij-
drage leveren. Om te erva-
ren hoe het mozaïeken in zijn 
werk gaat, geeft Annema-

rie de eerste twee keer een 
workshop. Deelnemers ma-
ken dan een eigen klein mo-
zaïek. Vanaf de derde bijeen-
komst wordt gewerkt aan het 
mozaïekproject voor de wijk.
Afhankelijk van het aantal 
deelnemers aan het project, 
gaat het om een 10 weken 
durende activiteit. Er zijn voor 
de deelnemers geen kosten 
verbonden aan het moza-
ieken. Bewoners uit de wijk 
hebben mogen meedenken 
over ontwerpen. Er zijn veel 
ontwerpen ingeleverd. Een 
jury bestaande uit bewoners 
van de Thorbeckelaan, een 
medewerker van de gemeen-
te, een lid van de bewoners-
commissie en Annemarie Sy-
brandy zal de komende week 
de definitieve keuze maken.

Belangstellenden kunnen 
zich nog opgeven bij Anne-
marie Sybrandy:  amsybran-
dy@gmail.com

Workshops
Princehof start donderdag 24 
maart 9.30 tot 12.00 uur 
Bosbeek start maandag 4 
april 14.00 tot 16.00 uur
Thagaste start donderdag 7 
april 14.00 tot 16.00 uur 

Op deze gevel zal een mozaïek 
komen.

Egelopvang zoekt collectanten in Heemstede
Heemstede - Egelopvang 
Haarlem en omstreken vangt 
jaarlijks rond de 250 hulpbe-
hoevende egels op. 

De opgevangen egels wor-
den dagelijks door vrijwilli-
gers liefdevol verpleegd en 
verzorgd totdat ze weer de 
natuur in kunnen.
De verzorging en medische 
behandeling is een kostbare 
zaak. Het aantal opvangegels 
neemt de laatste jaren steeds 

meer toe en daardoor stijging 
de kosten.  De egelopvang is 
hiervoor helemaal afhankelijk 
van donaties. Eén van de be-
langrijkste middelen om aan 

geld te komen is het houden 
van een collecte.  
Wie heeft er nog een paar 
uurtje over om te helpen met 
collecteren? 
De collecte in Heemstede is 
van 29 maart tot en met 2 
april.  

Voor informatie of aanmel-
den kunt u mailen naar egel-
opvanghaarlem@gmail.com
Of neem contact op met 
Thecla Wolfs 06-81172378.

College Hageveld wint opnieuw 
NK-Scholen tijdens Circuitrun
Heemstede - Afgelopen 
zondag werden de Neder-
landse kampioenschappen 
voor scholenteams gehou-
den tijdens de jaarlijks terug-
kerende hardloopwedstrijd 
op het circuit van Zandvoort, 
de Circuitrun.
Hageveld was net als vo-

rig jaar present. Met 2 teams 
(jongens en meisjes klas 5+6) 
bond het college de strijd aan 
tegen andere scholen.
Wederom bleken de meis-
jes en jongens van Hageveld 
te sterk voor de concurren-
tie. Net als in 2015 mochten 
zij het hoogste podium betre-

den en de beker in ontvangst 
nemen.
Studente Merel van der Ma-
rel stelde haar record van vo-
rig jaar (1 volle ronde = 4,2 
km over het race circuit) bij 
en finishte als 1e meisje in 
13.48 min, op 4 sec van de 
eerste jongen).

Sleutelhanger 
knutselen
Heemstede - Bij de Knut-
selclub kun je op woensdag-
middag 30 maart een sleutel-
hanger maken van touw en 
kralen. De Knutselclub is van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in De Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten per keer zijn 5,- 
euro, een kaart voor 5 keer 
kost 22,50.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-

melden: 023-5483828. Kinde-
ren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor.
Kijk ook op:
www.wijheemstede.nl.

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’.
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