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Volgend jaar nieuwe partijen 
in gemeenteraad Heemstede?
Heemstede - Het zal u niet 
zijn ontgaan, de verkiezingen 
voor een nieuwe Tweede Ka-
mer, woensdag 15 maart. Het 
beeld in Heemstede verschilt 
niet zo veel van de uitslagen 
in het land. Traditiegetrouw 
is de opkomst in Heemste-
de hoger dan het landelijke 
gemiddelde. In alle gemeen-
ten samen stemde 80,4% van 
de bevolking, in Heemste-
de was het 88,2%, dus aan-
zienlijk meer. 17.950 men-
sen brachten hun stem uit 
in Heemstede. In hun stem-
gedrag weken ze weinig af 
van het landelijke beeld. Een 
paar uitschieters daargela-
ten. De VVD in Heemstede 
verliest 5,7% waar dat lan-
delijk 5,2% is. D66 scoorde 
in Heemstede iets beter dan 
de 5% in de rest van het land. 
De best presterende partij 
in Heemstede is GroenLinks 
met een groei van 6,5% ten 
opzichte van 2012. Geert Wil-
ders scoorde in Heemstede 
3,5% van de stemmen bij een 
landelijk een groei van 4,6%. 
De PvdA verloor landelijk 
fors met –19%; in Heemste-

de bleef dit beperkt tot 13%. 
Opvallend is de geringe winst 
van 0,4% voor 50+, waar lan-
delijk 1,3% werd gewonnen. 
In een vergrijsde gemeen-
te zou men anders verwach-
ten. Christen unie, SGP en de 
Partij voor de Dieren bleven 
nagenoeg gelijk. DENK haal-
de in Heemstede nog 0,2 % 
landelijk was dat 2%. Op het 
Forum voor Democratie van 
Thierry Baudet stemden 305 

inwoners, 1,7% van het to-
taal. De SP verloor in Heem-
stede 1%. Voor de lokale po-
litiek betekent de uitslag wei-
nig. Haalden de collegepar-
tijen in 2012 ruim 63% van 
alle stemmen in Heemstede 
op, in 2017 is dat 2% meer 
geworden. Omdat de lokale 
partij HBB landelijk niet mee-
doet wordt het beeld op dat 
punt vertroebeld. 
Over één jaar zijn er weer 

Stemmen tellen in Heemstede.
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Heemstede – Mieke Vogel en Renee Timmerman trakteren 
de lezers op dit prachtige tafereel.

“Deze bijzondere lente foto wil ik u graag laten zien”, 
vertelt Mieke, “vorige week wandelden wij om half 8 ’s mor-
gens in Leyduin en daar stonden de schapen, met een klein 
lammetje, ons op te wachten in de ochtendzon. Als u deze 
foto  plaatst in de Heemsteder, kunnen de lezers ook genie-
ten van dit mooie plaatje!” En zo is het maar net.

Ook iets bijzonders (Heemsteeds) vastgelegd?
Mail naar de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl.
De mooiste foto’s komen in onze krant.

Genieten van een mooi plaatje

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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verkiezingen, maar dan voor 
de gemeenteraad. Verwacht 
wordt dat een aantal extra 
partijen meedoet. Christen 
unie, 50 + en FVD zijn moge-
lijke kandidaten. Iedere stem 
op deze partijen gaat dan ten 
koste van de huidige partijen. 
Volgens de voorlopige uitslag 
komt uit deze regio Renske 
Leijten (SP) direct in de ka-
mer. Tjeerd de Groot (D66)  
maakt nog een kleine kans 
evenals Rob de Jong (PVV). 
Dan moeten er wel een paar 
kandidaten afvallen of een 
post in het kabinet gaan be-
kleden. Qua opkomst zijn de-
ze verkiezingen een groot 
succes geweest. Op naar de 
gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart 2018.
Eric van Westerloo
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 26 maart, 10.00 uur
Ontmoetingsdienst.
Muzikale medewerking 
van Building Bridges.

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

Zondag 26 maart, 10u. ds. 
T.G.van der Linden (Haar-
lem) m.m.v. het Oratori-
umkoor Bennebroek o.l.v. 
F.Hameleers.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

10u. ds Molendijk.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 26 maart om 10:00 
uur, 5e Lijdenszondag, dhr. 
J.W. v.d. Kamp, Beverwijk.
Na de dienst koffi edrinken 
in Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Woe. 22 mrt, meditatieve 
(boete)viering, 19u. m.m.v. 
Dameskoor. Vgs pastores 
A. Dekker en B. Hazelzet.
Zondag 26 maart, 10.00 uur, 
Eucharistieviering, pastoor 
J. Quadvlieg. Samenzang.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 26 maart, 10u. 
Voorganger mevr. drs. G. 
van der Harst-de Leeuwe.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 12, bekend 
als Sportcafé ’t Bremmetje, 
maar jarenlang verkooppunt 
van heel andere waren. De 
toenfoto is van 1980 uit het 
Noord Hollands Archief, toen 
al een café.
Van het huidige pand is een 
bouwtekening van 1927 voor 
twee winkelpanden in op-
dracht van Albert Heijn. In 
een advertentie van 16 au-
gustus 1929 Albert Heijn ver-
meld op nummer 12 (later nr. 
14). In 1928 wordt er nog ge-
sproken over Van Dort’s Bloe-
menmagazijn. In het Haar-
lems Dagblad van 20 maart 
1920 verkoopt W. Klaver-Ve-
ringa Dames- en kinderhoe-
den tegen concurrerende 
prijzen op Raadhuisstraat 12.
In de eerste Heemsteed-
se Courant van 23 decem-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (7)

rij heropend zou worden en 
vanaf die tijd stond Jac. Tol 
aan het roer. Ter gelegenheid 
van deze opening was 2 ons 
Pekelvlees 90 cent, 1,5 ons 
leverkaas 55 cent en 2 ons 
gekookte rookworst 55 cent. 
In 1982 kwam het pand van 
slagerij Van Tol aan de Raad-
huisstraat vrij. René Wester-
kamp en Tinus Kokkelkoren 
openden daar het Sportcafé 
’t Bremmetje op 5 augustus 
1982. Sinds een jaar is Edwin 

ber 1932 vraagt fa. W.J. Wel-
ler zich af wat u eet met de 
feestdagen. “Probeert onze 
Worst en Fijne Vleeschwa-
ren, het zijn Delicatessen”, al-
dus Weller.
Op 18 juli 1940 lezen we in 
de Eerste Heemsteedsche 
Courant dat Weller penning-
meester was van een com-
missie van de blokbrandweer 
voor ‘Blok 14’ (een aantal 
straten rondom de Raadhuis-
straat). Deze commissie stel-
de de samenstelling en scho-
ling voor de brandweer vast.
Weller heeft het lang vol-
gehouden, want we komen 
hem tegenin in het adres-
senboek van Heemstede van 
1942, maar ook nog in ja-
nuari 1951. In het Haarlems 
Dagblad van 28 januari 1953 
wordt vermeld dat de slage-

Smits de 5de uitbater op rij 
van ’t Bremmetje. De nufoto 
van Harry Opheikens is van 
20 maart 2017 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder





Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar 
feit, dient u hier altijd eerst aangifte van te doen bij de 
politie. Als slachtoffer kunt u zich vervolgens voegen 
in het strafproces dat tegen de verdachte wordt ge-
houden. Op deze manier kunt u in het strafproces uw 
schade verhalen op de verdachte. 
De rechter zal tijdens de zitting uitspraak doen tegen 
de verdachte en ook gelijk behandelen of u in aan-
merking komt voor toewijzing van schadevergoeding. 
Ook letselschade kan worden vergoed. 
U bent als slachtoffer niet verplicht om een advocaat 
in te schakelen als u zich wilt voegen in het strafpro-
ces. Toch zal dit in veel gevallen wel aan te raden zijn. 
Een advocaat kan u helpen met het opstellen van uw 
schadeclaim. Daarnaast kan een advocaat een goe-
de inschatting maken van de kansen dat uw scha-
de (geheel of gedeeltelijk) wordt toegewezen. U kunt 
zich voorafgaand aan de strafzitting of tijdens de zit-
ting voegen. Indien u zich voorafgaand aan de zitting 
voegt, hoeft u in principe niet op de zitting zelf aan-
wezig te zijn. Zorg er dan wel voor dat de rechter een 
schriftelijke opgave ontvangt van uw schade en de 
omstandigheden waaronder deze is opgetreden. 
Alleen eenvoudige en rechtstreekse schade komt 

voor vergoeding in het strafproces 
in aanmerking. Een schadevergoe-
dingsvordering die erg ingewikkeld 
is, zou te veel tijd in beslag nemen en 
wordt niet behandeld of toegewezen. 

Mw. mr. S. Bayraktar,
voor vragen over strafrechtelijke aan-
gelegenheden:
sukruye@hiddesadvocatuur.nl

Column

Slachtoffer van een 
strafbaar feit?

 

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851
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Politiek bemoeit zich met decemberfeest
Intocht Sint Nicolaas in Heemstede ter discussie
Heemstede - Sinds jaar 
en dag komt de Goedhei-
ligman met zijn boot aan in 
Heemstede. De organisa-
tie was jarenlang in handen 
van de winkeliers. Het afge-
lopen jaar trokken de winke-
liers zich terug. Einde traditie 
zou je zeggen maar de ge-
meente nam de organisatie 
over. Nu, een paar maanden 
later, vindt de politiek dat het 
geen evenement is waarvoor 
de gemeente verantwoorde-
lijk is. Ook wil men de kos-
ten niet langer dragen. Dat 
vraagt om een oplossing. In 
de commissie Samenleving 
op 20 maart kwam een brief 
aan de gemeenschap ter 
sprake met als inhoud een 
verzoek aan de burgers om 
de intocht zelf te organiseren. 
Dat roept weerstand op bin-

nen de politiek. Kleijer (D66) 
vertrouwt de burger en denk 
dat men het wel zal oppak-
ken. Van der Heijden vind het 
te complex om zomaar aan 
privépersonen over te laten. 
Brouwers (VVD) wil dat er 
wel een bedrag(je) vanuit de 
gemeente beschikbaar moet 
komen. Struijf (PvdA) wil de 
intocht niet zomaar over de 
schutting gooien. Hij pleit 
voor een rol voor de stichting 
WIJ. Waterlander (CDA) vindt 
het een feest voor en door de 
samenleving dat dus door de 
samenleving moet worden 
georganiseerd. Zij zegt: De 
politiek moet zich verre hou-
den van mogelijke discus-
sies waaronder een zwarte 
of groene Piet. Ook de VVD 
kan zich daarin vinden en 
vertrouwt erop dat de burger 

het oppakt. Struijf: “Willen wij 
de eerste en enige gemeente 
zijn die een intocht afschaft?” 
hield hij de commissieleden 
voor. Kleijer wees op de Sint 
in de Jan van Goyenstraat. 
Dat is ook een soort intocht 
en kost de gemeenschap 
niets, vond hij. De brief naar 
de burgers is aangehouden. 
De commissie Burgerpartici-
patie buigt zich er deze week 
nog over en komt met een 
advies. Heerkens Thijssen 
(HBB) benadrukte dat wat de 
lokale partij betreft de intocht 
linksom of rechtsom gewoon 
moet doorgaan. Samen met 
burgers prima, maar mocht 
dat niet lukken dan moet de 
gemeente de organisatie ter 
hand nemen. Wordt in de 
raad van 30 maart vervolgd. 
Eric van Westerloo

Opera aria’s Mozart in Museum de Cruquius
Regio -  Als finalist van het 
Internationaal Vocalisten 
Concours ’s-Hertogenbosch 
sleepte de mezzosopraan Ro-
sanne van Sandwijk in 2010 
de Toonkunst Oratoriumprijs 
en de Staetshuys Fonds Prijs 
in de wacht. Het leverde haar 
bovendien een debuut op bij 
De Nationale Opera, waar ze 
het jaar daarop schitterde in 
Glucks Iphigénie en Tauride.
Van 2013 tot 2015 behoorde 
ze tot de vaste kern van de 
opera van Kiel, waar ze in di-
verse opera’s belangrijke rol-
len vertolkte. Vooral als Che-
rubino in Mozarts Le nozze di 
Figaro had ze groot succes.
Ook op het concertpodium 
treedt Rosanne van Sandwijk 
veelvuldig op. In 2009 was 
ze laureaat van de Acadé-
mie Européenne de Musique 
in Aix-en-Provence en kreeg 
zo de gelegenheid in Frank-
rijk diverse liedrecitals te ge-
ven. In het grote repertoire 
zong ze met onder meer met 
Les Musiciens du Louvre, Ca-

merata Salzburg, het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest 
en het Koninklijk Concertge-
bouworkest. In 2014 won ze 
de Grachtenfestival Prijs met 
cantates van Vivaldi.
Rosanne van Sandwijk wordt 
begeleid door Hans Eijs-
ackers die aan de vleugel 

plaatsneemt. 
Hans Eijsackers is een veel-
gevraagd liedbegeleider en is 
sinds 2004 ook vaste pianist 
bij het Internationaal Vocalis-
ten Concours in Den Bosch. 
Naast zijn werk als docent 
hoofdvak piano en kamer-
muziek aan de conservato-
ria van Tilburg en Den Haag 
treedt hij veelvuldig op als 
solist, kamermusicus en lied-
begeleider. Sinds 1 okto-
ber 2013 is hij aangesteld als 
Professor Liedgestaltung aan 
de Robert Schumann Hoch-
schule te Düsseldorf.
Mezzo sopraan Rosanne van 
Sandwijk en pianist Hans 
Eijsackers concerteren op 
zaterdag 25 maart om 20.15 
uur in Museum de Cruqui-
us, waarvoor nog kaarten be-
schikbaar.
Kijk op de website:
www.CruquiusConcerten.
nl of koop ze aan de kassa 
van schouwburg de Meerse 
(Hoofddorp) 023-5563707. De 
toegangsprijs is 22,50.

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

Jan Willem Offerhaus erelid Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede & Teisterband
Heemstede - Vorige week werd de jaarlijk-
se algemene ledenvergadering gehouden bij 
het Symfonisch Blaasorkest Heemstede. Op 
zich natuurlijk niet echt een nieuws feit wa-
re het niet dat er tijdens deze vergadering 
binnen het bestuur afscheid werd genomen 
van Jan Willem Offerhaus. In zowel het SBH 
als de Teisterband speelt hij al jaren zijn par-
tij mee op de klarinet. Maar in het bestuur 
heeft hij vanaf 1999 als penningmeester de 
financiële huishouding van de muziekver-

eniging onder zijn hoede gehad. En dat heeft 
hij meer dan voortreffelijk gedaan. Ook was 
hij het financiële brein achter verschillende 
grote muzikale projecten in onze regio, zoals 
Heemstede Tutti, Roald Dahl en het Beatles 
project in de Philharmonie in Haarlem.

Voor SBH meer dan voldoende reden om 
Jan Willem, bij zijn afscheid binnen het be-
stuur, in het zonnetje te zetten en hem te be-
noemen tot erelid van SBH.
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Het motto van Coach Tineke Pepping: 
De omstandigheden zijn vaak niet te veranderen, 
de manier waarop je ermee omgaat wel!
Heemstede - Tineke Pep-
ping  besloot Supervisiekun-
de te gaan studeren in 1999 
nadat zij vele jaren als ver-
trouwenspersoon had ge-
werkt in het onderwijs. Zij 
merkte hoe heilzaam het was 
voor mensen om een luis-
terend oor en een goed ge-
sprek te hebben. Zij zet-
te daarna haar Bureau Pep-
ping op voor Coaching, Su-
pervisie, Begeleiding en Trai-
ning. Het is een prachtig vak 
zoals zij zegt. Een vak waarin 
ik mensen kan begeleiden en 
ondersteunen in ingewikkel-
de situaties. Het leven brengt  
soms onvoorziene en moeilij-
ke omstandigheden met zich 
mee. Dat kan zowel op werk-

gebied zijn als in  privézaken. 
Welke keuzes maak je? Wat 
is het juiste pad?  Hoe blijf je 

in je kracht?  Een coaching 
traject kan daarin de juiste 
ondersteuning bieden. Door 
haar manier van vragen ko-
men mensen vaak tot nieu-
we inzichten die zorgen dat 
ze weer grip op hun situatie 
krijgen.  Regelmatig merkt ze  
dat mensen te veel van zich-
zelf vragen. Bijvoorbeeld ou-
ders  met jonge gezinnen en 
drukke  banen die alle bal-
len hoog willen houden. Het 
is heel zinvol om in een ge-
zamenlijke zoektocht  te be-
kijken wat er dan voor moge-
lijkheden zijn om te  voorko-
men dat je in een Burn-out 
terecht komt.  Het is fantas-
tisch om mee te maken dat 
mensen leren dat ze uit hun 

vertrouwde (soms negatie-
ve) patronen en denkbeel-
den kunnen stappen en po-
sitiever kunnen kijken. Dat ze  
zichzelf weer hervinden,  hun 
sterke kanten  weer herwaar-
deren en met nieuwe energie 
verder gaan. Het is ook heel 
mooi om te zien dat mensen 
zichzelf uit durven dagen en 
leren over zichzelf, dat maakt 
dit vak zo boeiend.  Haar cli-
enten ervaren haar als objec-
tief, luisterend, meedenkend, 
uitdagend, kritisch maar ook 
empathisch. 

Tineke heeft door haar brede 
werk- en levenservaring  een 
heel diverse klantenkring. 
www.coachingpepping.nl.

Gratis taxatiedag voor kunst en curiosa in Haarlem
Regio - Ergens staat nog dat 
oude bronzen beeld van opa 
op zolder. Waar zijn die oude 
sieraden van ma eigenlijk ge-
bleven? Dat Chinese vaasje 
op de kast, is dat tegenwoor-
dig nog wat waard? Zijn die 
zilveren miniatuurtjes en die 

oude kandelaar nog in trek bij 
verzamelaars? U bent niet de 
enige met vragen over kunst, 
gouden en zilveren voorwer-
pen, Aziatisch aardewerk of 
curiosa. Vaak geërfd, gekre-
gen van familie, vrienden of 
zelf met zorg verzameld. Wat 

zou het waard zijn? Om die 
vraag te beantwoorden, orga-
niseert de MPO in Haarlem - 
in samenwerking met Muse-
um Haarlem - een gratis taxa-
tiedag op woensdag 29 maart. 
Wie deze dag zijn of haar ver-
zameling of losse stukken 

gratis en deskundig wil laten 
beoordelen, kan zonder af-
spraak tussen 12.00 en 16.00 
uur terecht in Museum Haar-
lem, Groot Heiligland 47 in 
Haarlem. Wie weet blijkt u de 
eigenaar te zijn van een kost-
baar stuk! Info: 030-6063944.

Topkwaliteit chocolade 
Chocolaterie Van Dam is 
vernieuwd en nog duurzamer
Heemstede - De Chocola-
terie van Miranda en Willem 
Van Dam is niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld 
van de Raadhuisstraat. Vanaf 
1995 bouwden zij hun cho-
colaterie uit tot een begrip in 
Heemstede en ver daar bui-
ten. Het eerste pand aan de 
Binnenweg werd te klein. 
Aan de Raadhuisstraat von-
den zijn tien jaar geleden een 
geschikt pand. Nu is de zaak 
binnen zes weken volledig 
verbouwd. De heropening is 
op donderdag 23 maart. “Wij 
zijn een hecht team”, zegt 
Willem. “Wij laten onze ver-
bouwde winkel daarom ope-
nen door onze eigen me-
dewerkers.” Heel trouw zijn 
die medewerkers. De mees-
ten zijn al jaren aan het be-
drijf verbonden. Nico Glas-
bergen is ongeveer vanaf de 
oprichting bij Van Dam aan 
de slag. Er staan alleen maar 
goed geschoolde vakmen-
sen in de keuken, waar al 
het heerlijks wordt bereid. Bij 
Van Dam zijn het de choco-
latiers die met passie alleen 

maar met chocola werken. 
Het knappe is dat alles, maar 
dan ook alles, vers en duur-
zaam geproduceerd is. Vers 
fruit en melk van een Heem-
steedse boer wordt in de zo-
mer verwerkt tot ijs. Willem 
en Miranda geven hun me-
dewerkers de vrijheid om zelf 
nieuwe bonbons en smaken 
te bedenken, waarvan er dan 
zo nu en dan één als noviteit 
in de winkel komt. Het ge-
heim van de boterzachte vul-
ling in de bonbons wil Wil-
lem wel verklappen. De vul-
ling wordt bereid in een ma-
chine, die met een snelheid 
van 30000 toeren draait. Een 
vooringestelde temperatuur, 
onder vacuüm, doet de rest. 
Zo komt er geen lucht in de 
vulling en blijft die homo-
geen, en dat proef je. 
Het duurzame blijkt ook uit 
de geheel vernieuwde win-
kel. Marmer, staal, graniet, 
leer, hout en led-verlichting 
is gebruikt. Met 3D opnames 
is alles door winkelarchitect 
Koning vooraf in beeld ge-
bracht. Miranda kon met een 

speciale bril, zonder dat er 
ook maar iets stond, proef-
draaien in de virtuele ruimte. 
In het beroep van chocolatier 
ben je nooit uitgeleerd. Geza-
menlijk werd er in Brusselse 
winkels rondgekeken. Chef 
Nico volgde een vierdaagse 
masterclass in Parijs en voor 
de ijsbereiding reisde Wil-
lem met souschef Carola af 
naar een ijsvakbeurs in Rimi-
ni (Italië). Één dag per week 
geeft Nico les op de banket-
bakkersschool om zo het vak 
over te brengen op toekom-
stige collega’s. Koning interi-
eurbouw legt de laatste hand 
aan de inrichting waarbij ook 

de doorkijk naar het open 
atelier is vergroot. De klan-
ten kunnen op 23 maart van-
af 9.00 uur in de vernieuwde 
winkel terecht. 
De facebookpagina van cho-
colaterie Van Dam is heel 
leuk om te volgen. Hoe werkt 
de bereiding en andere we-
tenswaardigheden zijn er op 
te bekijken. 

Vanaf 21 april, direct na Pa-
sen, begint het ijsseizoen 
weer. Willem en Miranda ont-
vangen u graag in de prach-
tige nieuwe winkel. Die is de 
moeite waard! 
Eric van Westerloo

‘Hoe 
bijzonder is 

een wonder?’
Regio - Een verhaalle-
zing over betekenisvolle 
toevalligheden. Die vindt 
plaats op zondag 2 april in 
het Raphaëlkerkje aan de 
Popellaan in Bloemendaal. 
Carmen de Haan verzorgt 
de lezing. 
 
Toeval bestaat niet. Je bent 
verbonden met iedereen 
en alles om je heen. De 
kwantumfysica houdt zich 
bezig met het ontdekken 
van dit veld. Vernieuwend 
Denkers hebben vooral 
interesse in het benutten 
van de mogelijkheden die 
het geeft. En hierin schuilt 
een enorme kracht! Richt 
al je positieve aandacht 
op dat wat je wenst en je 
wordt er mee verbonden. 
Hoe bijzonder is een won-
der! Doe je mee? 
 
Dat kan van 14.00 tot 
16.00 uur, toegang is 9,- 
euro (incl. koffie/thee, 
schrijfgerei).

Plaatsen vrij 
in leesgroep

Regio - Er zijn nog plaat-
sen vrij in een leesgroep 
Nederlandse en vertaalde 
literatuur met deelnemers 
uit Haarlem, Heemstede 
en  Santpoort. De groep 
kiest uit de literatuurlijst 
van de landelijke organi-
satie Senia, zie www.se-
nia.nl. 
De komende tijd staan 
romans als De onervare-
nen van Joke van Leeu-
wen op het programma. 
Meer informatie via Miek 
van de Sande, miekvan-
desande@hetnet.nl of 
023-5266533.

De prachtig vernieuwde ruimte.
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Heemstede – Donderdag 16 maart vormde zwembad 
Sportplaza zowel een letterlijk als figuurlijk een spetteren-
de omgeving voor de Ladies Night. Lingeriezaak Lincherie 
had voor de organisatie de handen ineen geslagen met de 
leiding en medewerkers van het Heemsteedse zwembad, 
die in het bad de mogelijkheden op spel- en sportgebied 
demonstreerde.  Een betere locatie om de nieuwste bad-
mode te laten zien is er niet! Tropische temperaturen bin-
nen en daarom smaakte het bij de entree van Sportplaza 
ontvangen glas Prosecco bijzonder goed. De ‘galm’ van het 
bad zorgde er wel voor, samen met de muziek, dat de ge-
sproken tekst die de badmodeshow omlijstte, minder goed 
verstaanbaar was. Toch kregen de vele bezoekers van de 
Ladies Night een leuke en gezellige avond voorgeschoteld. 
Diverse stands in de hal van het zwembad toonden mooie 

spullen van goede kwaliteit: delicate sieraden, goed textiel 
en erg fijne zonnebrillen. Op de kraam van Lincherie kon 
alvast een prachtige bikini of badpak bekeken, gevoeld en 
aangeschaft worden. De badmodeshow gaf uiteraard het 
beste voorproefje op de zomer. Een waar pluspunt was dat 
de bikini’s, badpakken en accessoires door totaal verschil-
lende type dames werden getoond. Van cupmaat A tot de 
allergrootste maat en van jong tot de wat rijpere vrouw. Het 
publiek genoot daardoor en menigeen voelde zich aange-
sproken. De modellen hadden alle flair en zo hoort het ook, 
ieder mag er zijn. Dat gold ook voor deze eerste Ladies 
Night in Sportplaza: die mocht er zijn!
Misschien zijn er verbeterpunten maar de avond smaakte 
zeker naar meer!
Joke van der Zee

Foto: Bettina Kersten

Modeshow tropische verrassing op Ladies Night Sportplaza

De Knutselclub 
maakt schildpad
Heemstede - Woensdag 
29 maart staat het ma-
ken van een 3D schildpad 
op een canvas lijst op het 
programma bij de Knut-
selclub van WIJ Heemste-
de.
Een schildpad heeft een 
schild met allemaal vak-
jes, we gaan deze in 3D 
namaken en op een lijst 
plakken. Heel bijzonder! 
Je bent welkom (jeugd) 
tussen 13.30 en 15.00 uur 
bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 
5,- euro. Aanmelden: 023-
5483828.

Lezing ‘Mondriaan en De Stijl’
Heemstede - Donderdag 30 
maart kunt u bij WIJ Heem-
stede een lezing over Mond-
riaan volgen. Het is 100 jaar 
geleden dat de Nederland-
se kunststroming De Stijl 
werd opgericht. Piet Mondri-

aan, Theo van Doesburg, Bart 
van der Leck, Gerrit Rietveld 
en Vilmos Huszár zijn de be-
langrijkste vertegenwoordi-
gers. Zij worden gezien als 
de hemelbestormers van het 
Dutch Design en krijgen een 

erepodium in meer dan tien 
Nederlandse musea. Liselot 
de Jong laat zien hoe Mond-
riaan tot zijn abstract-geo-
metrische werk is gekomen. 
Zij rekent af met het beeld 
van Mondriaan als een koele, 
strenge kunstenaar. Hij hield 
juist van de levendigheid van 

de metropool en verplaats-
te zijn atelier naar Parijs en 
New York. Liselot de Jong 
is kunsthistoricus en de-
signspecialist. 
De lezing begint 20.00 uur en 
de entree is 10,- euro. Reser-
veren via www.wijheemstede.
nl en (023)5483828.
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Knuffelhonden, ze bestaan
Heemstede - Wie kent ze 
niet, honden die worden in-
gezet bij het helpen van visu-
eel gehandicapten, het assis-
teren in huis zoals het licht-
knopje bedienen of de post 
van de deurmat halen. Min-
der bekend zijn de knuffel-
honden.

Een knuffelhond gaat, samen 
met zijn of haar baasje, op 
bezoek bij ouderen of men-
sen met een handicap. Het 
kunnen dementerende oude-
ren zijn of mensen met een 
geestelijke of lichamelijke 
handicap. Heemstede kent 
een groep hondenbezitters 
die bereid is zo nu en dan 
bewoners van instellingen te 
bezoeken om een uurtje met 
de cliënten door te brengen. 
Het is overigens helemaal 
gratis voor de cliënten en de 
hondenbezitter doen het vrij-
willig. Heemstedenaar Fons 
Langemeijer is de drijven-
de kracht achter dit project. 
Aanvankelijk werd samenge-
werkt met de dierenbescher-
ming in Zandvoort. Nu werkt 
Fons samen met WIJ Heem-
stede. Eens in de drie tot zes 
weken wordt een instelling 
bezocht. De bewoners kijken 

er naar uit. Fons zegt: “Het is 
zo mooi als je de mensen he-
lemaal ziet opleven. Sommige 
bewoners kunnen hun tranen 
niet bedwingen. Gedachten 
gaan dan uit naar een huis-
dier dat zij ooit bezaten of 
gewoon, van vreugde.” Alleen 
al de afl eiding is een welko-
me invulling van het dage-
lijkse programma, een pro-
gramma dat voor een aan-
tal bewoners van instellin-
gen nogal eentonig verloopt. 
Instellingen die de knuffel-
honden met open armen ont-
vangen zijn onder andere 
De Heemhaven, de boerde-
rij van Nieuw Unicum, Huis 
in de Duinen, Tussenhout, 
Kennemerduin en de Harte-
kamp. Fons zorgt er voor dat 
de planning klopt en vrijwil-
ligers worden ingedeeld op 
dagen en tijden dat het hen 
en de instelling uitkomt. Het 
komt voor dat een instelling 
met meerdere honden gelijk-
tijdig wordt bezocht. Grote 
of kleine honden, het maakt 
niet uit. Zolang de bewoners 
maar eenvoudig contact kun-
nen leggen met een viervoe-
ter. Een heel drukke hond is 
misschien minder geschikt, 
al leert de praktijk dat vrij-

wel ieder beestje graag wordt 
aangehaald. Voor de vrijwilli-
gers geeft het voldoening als 
ze zien dat hun aanwezigheid 
en dan vooral die van hun 
hond wordt gewaardeerd. 

Fons wil de groep van vrijwil-
ligers graag uitbreiden. Daar-
mee kan de frequentie van 
de bezoeken omhoog of het 
aantal te bezoeken instellin-
gen worden uitgebreid. Hebt 
u een hond en zou u hier 
graag eens in de zoveel we-
ken aan willen meewerken, 
meldt u aan:
fonslangemeijer@planet.nl of 
06-48705567. 
Eric van Westerloo

Wegens succes geprolongeerd:

Brocante-, kunst- en streekmarkt   
Heemstede - Op zaterdag 25 maart zijn 
meer dan 60 marktkramen in Centrum 
Heemstede van 10 tot 17 uur gevuld met 
een zeer gevarieerd en aantrekkelijk aan-
bod aan brocante, curiosa, kunstobjecten 
en streekproducten. Ook ondernemers van 
Heemstede zullen deelnemen en hun pro-
ducten aanbieden. 

Exclusieve standhouders bieden in het cen-
trum tegen betaalbare prijzen mooie bro-
cante en curiosa, bijzondere kunst en inte-
ressante spullen uit grootmoeders tijd aan. 
Antiek, glas, sieraden, aardewerk, porselein, 
tin, schilderijen, bronzen beelden, nostalgi-
sche en verzamelobjecten zullen in over-
vloed aanwezig zijn. 

Heemstedenaren en bezoekers uit de hele 

regio zijn welkom om een kijkje te nemen 
op deze knusse markt in het gezellige win-
kelhart van Heemstede. In de meer dan 60 
kramen is voor een ieder wel iets te vinden. 

In 2016 waren er drie soortgelijke markten 
op de Raadhuisstraat & Binnenweg. De be-
zoekers reageerden erg enthousiast. Win-
kelcentrum Heemstede heeft daarom be-
sloten ook in 2017 deze markten wederom 
te faciliteren.

Het wordt vast weer een zeer geslaagd eve-
nement voor publiek, standhouders en de 
middenstand van Heemstede. De toegang 
is gratis.

De rijbaan blijft gewoon open en parkeer-
plaatsen blijven beschikbaar.

Brocante-, kunst- en streekmarkt 

Uitgaanstip!

Guus Meeuwis dit najaar in Patronaat Haarlem
Regio - Guus Meeuwis gaat 
de clubs in met… ‘The Mon-
key Sandwich Band’. Met de-
ze formatie gaat de Brabant-
se groep mooi nieuw mate-
riaal spelen nog voordat dit 
op een album is verschenen. 
Dit najaar toert het spektakel 
door het land. Op vrijdag 17 
november is Haarlem aan de 
beurt, het gebeurt allemaal 

op het podium van Patronaat. 
Koop vast kaarten! 
“We zijn heel veel liedjes aan 
het schrijven. Eigenlijk teveel 
voor één album. Het is fi jn 
om de liedjes voor publiek 
te spelen voordat we de stu-
dio in gaan. Even uitproberen 
hoe ze het live doen. We gaan 
tijdens deze tour alles spelen 
wat we op de plank hebben 

liggen en natuurlijk ook de 
oude hits. Leuk wordt het in 
ieder geval!” Aldus Guus.

Singer-songwriter Charl 
Delemarre verzorgt het voor-
programma. De jonge zan-
ger won eind 2014 de Grote 
Prijs van Nederland, is veel-
vuldig te gast geweest bij 
De Wereld Draait Door en 

werd door Guus Meeuwis tij-
dens de Wintereditie van zijn 
‘Groots met een zachte G 
concerten’ in de Ziggo Dome 
uitgeroepen tot dé muzika-
le belofte voor 2017. Het con-

cert op 17 november begint 
om 19.30 uur (zaal open om 
19.00 uur) en kaarten kosten 
�32,50. Patronaat vind je aan 
de Zijlsingel 2 te Haarlem.
Info: www.patronaat.nl.

Meer zelfvertrouwen
voor moeder en kind

Regio - Woensdag 12 april 
van 9.30-11.30 geeft ge-
zinscoach Ingrid Bax een 
workshop voor moeders in 
Haarlem-Zuid. Het doel van 
de workshop is om moe-
ders meer bewust te ma-
ken van hun kwaliteiten als 
opvoeder. 
Heeft uw kind ook af en 
toe driftbuien? Of heeft 
het veel huilbuien die uit 
het niets lijken te komen? 
Heeft het faalangst en durft 
het niet goed naar school? 
Of vindt u het gamen van 
uw puber wel wat te ver 
gaan? Als moeder ben je 
niet altijd zeker of je het als 
opvoeder wel goed doet en 
sta je weleens met de han-
den in het haar omdat je al 
van alles geprobeerd hebt, 
maar niets lijkt te werken. 
Als moeder geef je vaak 
bewust of onbewust erva-
ringen uit je eigen opvoe-
ding door aan je kinderen. 
Als dat een negatief gedrag 
van het kind oproept kun-
nen ouders weer hier nega-
tief op reageren, waardoor 
dit tot een neerwaartse spi-
raal leidt.
Als gezins- en opvoed-
coach begeleidt Ingrid Bax 
gezinnen met het doorbre-
ken van gezinspatronen. 
Dit doet ze door de ge-
zichtspunten van alle ge-
zinsleden mee te nemen. 
Als hulpmiddel maakt zij 
onder andere gebruik van 
een kwaliteitenkaartenspel 
dat met het hele gezin ge-
speeld kan worden. Stap 

voor stap wordt er zo naar 
een passende oplossing 
gezocht met als doel  het 
zelfvertrouwen voor het ge-
zin en het vertrouwen tus-
sen ouder en kind te ver-
stevigen. 
Op woensdag 12 april van 
9.30-11.30 geeft Ingrid een 
introductie workshop voor 
moeders met het Opvoed-
kwaliteitenspel om hen 
meer bewust te maken van 
hun kwaliteiten als opvoe-
der. In een gezellige setting 
in Haarlem-Zuid kunnen zij 
hun opvoedervaringen de-
len met andere moeders. 
De leeftijd van de kinderen 
is bij voorkeur tot en met 12 
jaar. De maximale groeps-
grootte is 6. En de kosten 
bedragen 15 euro per per-
soon.

Voor meer informatie over 
deze introductie workshop 
en om u aan te melden 
kunt u contact opnemen 
met Ingrid Bax info@in-
gridbax.nl of 06-43992136. 
www.ingridbax.nl.
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Heemstede – Modezaak Heemels - een 
combinatie van Heemstede en Els – presen-
teerde  op zaterdag 18 maart hun voorjaars-
mode met twee fl eurige modeshows. Eige-
nares Els Nieuwenhuis mikt dit voorjaar op 
kleurrijke stoffen en mooie prints die onder 
meer terug te zien zijn in het Belgische merk 
Nous. Dit voor Heemels nieuwe label combi-
neert Indische ambachten met stijlvolle ont-
werpen, gemaakt met oude technieken van 

verven, weven en borduren. Het resultaat is 
een collectie van handgeweven en gekleurde 
zijden stoffen, kwalitatief zeer hoogwaardig 
en bovendien duurzaam,  precies waar haar 
klanten van houden, volgens Els. De presen-
tatie van hun kleding leverde een echte ‘wow-
factor’ op bij het publiek.  Verder is deze zo-
mer veel te koop in de tinten roze, lichtblauw, 
zeegroen en cyclaam in aanvulling op blau-
we en grijze basiskleuren. Het Deense merk 

Graumann komt dit 
jaar met fl oral prints 
met een knipoog naar 
de pyjamalook. 
Zenggi is een Neder-
lands merk van Mari-
an Wiggers, jarenlang 
de hoofdontwerpster 
van Turnover, en le-
vert prachtige jurkjes 
van soepele techno-
stoffen die ademen en 
niet kreuken.  Andere 
modemerken die de 
revue passeerden wa-

ren Kyra & Ko, Japan TKY en het Franse La Fee Maraboutée, 
alsmede pantalons van Mos Mosh. Royal Republic is verte-
genwoordigd bij Heemels met tassen en schoenmode en de 
heerlijke slippers zijn van Ivylee Copenhagen. Nieuw bij Hee-
mels mode zijn de fraaie tops van Louis en Mia, even pro-
beren of het aanslaat bij de vrouwelijke cliënten. Els Nieu-
wenhuis probeert steeds weer te vernieuwen met haar in-
koop, zoals de mode zelf die altijd in beweging is. Daarnaast 
houdt zij vast aan de bij Nederlanders geliefde Scandinavi-
sche modelabels die zich kenmerken door soepele, nuchtere 
en draagbare kleding die toch vrouwelijke zijn en een beet-
je stoer. Met een vernieuwd team van zes mannequins en de 
brilmode van Stefans brillen & lenzen was het weer smullen 
voor het toegestroomde publiek dat naar huis ging met een 
goodiebag van Ici Paris. Voor wie zich afvraagt wat te doen 
met de lege fl esjes: die kunt u laten vullen bij de parfumerie 
met verschillende geurtjes om uit te testen. 

Heemels mode is gevestigd aan de Binnenweg 180.
Informatie: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Heemstede – Modezaak Heemels - een verven, weven en borduren. Het resultaat is 

Zonnige sferen bij Heemels Mode

Preek van de Leek over duurzaamheid
Ondernemer Maurits Groen preekt over ‘Licht’
Heemstede – De eerste 
Preek van de Leek werd in ja-
nuari gehouden door boek-
handelaar Arno Koek die 
sprak over ‘woorden’. Zijn vak 
waarin boeken vol woorden 
zitten. Veel woorden of wei-
nig? Hij citeerde evangelist 
Johannes: “In den beginne 
was het woord”. Een pracht-
preek volgde waarmee het 

initiatief van de PKN, Pro-
testants Kerk Nederland, ge-
slaagd is. De  PKN experi-
menteert met nieuwe vormen 
van kerk zijn, aldus dominee 
Pieter Terpstra van de Oude 
Kerk.
De volgende Preek van de 
Leek wordt gehouden op 
zondagmiddag 26 maart aan-
staande door Maurits Groen. 

Al ruim dertig jaar zet Mau-
rits Groen zijn kennis over 
maatschappelijk verant-
woord ondernemen in als en-
trepreneur. Zijn uitvinding 
WakaWaka, helder licht in 
Swahili, een betaalbare ul-
tra effi ciënte zonnelamp en
telefoonoplader voor ie-
dereen zonder beschikba-
re elektriciteit, leverde hem 

de nummer 1-positie op van 
de Dagblad Trouw Duurza-
me 100. Maurits Groen laat 
zijn licht schijnen over duur-
zaamheid. Over licht- als
begin van duurzaamheid, 
rechtvaardigheid, veilig-
heid, vrede en onderlinge 
samenwerking. Licht dus. 
Groen hoefde niet lang na te
denken over ‘zijn’ bijbeltekst. 

Dat is Genesis 1- God zei: er 
moet licht komen en er was 
licht.
Nieuwsgierig geworden over 
hoe Maurits Groen zijn licht 
laat schijnen over een aantal 
existentiële vraagstukken in 
onze tijd? Kom dan op zon-
dagmiddag 26 maart naar 
de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein in Heemstede. 
Aanvang 15.30 uur, geschat-
te eindtijd 17.00 uur (en de 
kerk is open vanaf 15.00 uur); 
entree is vrij.
Ton van den Brink
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Een mijlpaal: 90 jaar worden
Heemstede - Heerlijk om 
een gesprek te voeren met 
iemand die geboren en geto-
gen is in ons dorp, dus veel 
te vertellen heeft over de ont-
wikkeling door de jaren heen. 
De Heemsteder ging op be-
zoek bij Freek Kroeze. Gebo-
ren in 1927 op het Haemste-
deplein als zoon van een po-
litieman. Op zich is ook dat 
een verhaal apart, niet zijn 
geboorte maar hoe zijn va-
der bij de politie kwam. Hij 
werkte bij de Simplexfabriek. 
Een fabriek die wegmotoren 
bouwde. Hij moest de eer-
ste motorfi ets die Heemste-
de aankocht gaan brengen. 
Agent Pronk zou de berijder 
worden. Pronk had al snel in 
de gaten dat Kroeze (sr) han-
dig met het ding kon om-
gaan. Pronk fl uisterde hem 
in te solliciteren bij de poli-
tie. Na een gesprek met bur-
gemeester Van Doorn kon hij 
bij de politie aan de slag. We-
gens het goede inkomen van 
een agent moest de familie 
gedwongen verhuizen naar 
een nieuwbouwhuis aan de 
Abr. Kuyperstraat.  Het werd 
een huurkoop huis en met 
25 gulden per maand werd 
het huis langzaam eigendom 
van de familie. Freek heeft 
Heemstede zien veranderen 
van een dorp tot een klei-
ne stad. Zelf werkte hij heel 
zijn werkzaam leven als ad-
ministrateur bij het gemeen-
telijke energiebedrijf. “Alles 
heb ik meegemaakt, schrij-
ven met een kroontjespen en 
alles noteren in grote boeken 

tot het werken met de eer-
ste computers.” Op de Bosch 
en Hovenschool voltooide 
hij zijn Mulo. Tegenwoordig 
is de school uitsluitend nog 
een basisschool. Met de tram 
naar Amsterdam of Zand-
voort was in die tijd heel ge-
woon. Zelfs op de Binnen-
weg reed de bekende blau-
we tram, een situatie die nu 
onvoorstelbaar is. In de oor-
log was Freek net te jong om 
naar Duitsland te worden ge-
transporteerd om er te wer-
ken. Op het einde van de 
oorlog keek de bezetter niet 
zo nauw. De 20 huizen aan 
de Abr. Kuyperstraat ston-
den geïsoleerd met daarom-

heen slechts land. De bezet-
ter kwam en ging de huizen 
in op zoek naar mannen voor 
de arbeitseinsatz. Freek ver-
stopte zich achter de haard 
in de woonkamer, pa trok zijn 
politie-uniform aan. Na wat 
rondkijken in de woning en 
het met ontzag groeten van 
de agent vertrokken zij zon-
der Freek. Zijn vader was in-
tussen benoemd tot recher-
cheur. Hij loste in die functie 
een misdrijf op voor de Ame-
rican Tobacco fabrieken. Op 
Sinterklaasavond 1944 werd 
er gebeld. Er stond niemand 
voor de deur maar er lag wel 
een papieren zak gevuld met 
tabak voor de familie. 
Freek is met zijn 90 jaar nog 
actief als zanger bij de can-
torij en helpt zijn schoonzoon 
in zijn bedrijf als er een ex-
tra handje nodig is. Wat er 
volgens Kroeze vooral ver-
anderd is in Heemstede, is 
de drukte door het vele ver-
keer. Gevaarlijk voor voet-
gangers en fi etsers, daar 
maakt Freek zich vooral druk 
om. Zijn kleindochter die een 
camping en een hostel heeft 
in Roemenië bezoekt hij re-
gelmatig. Daar, ver weg van 
Heemstede lijkt het of de tijd 
heeft stilgestaan. De jaren 
50 ongeveer. Daar kom je tot 
rust, geen gejakker, tijd voor 
elkaar en nog een fi jn klimaat 
ook. “Als die rust in Heemste-
de eens terug kon komen”, 
verzucht Freek. 
Eric van Westerloo

Ontmoeting in de Bibliotheek 
Verhalentafel over het 
Heemstede van toen

Heemstede - Schuif aan bij de Verhalentafel waar u met 
andere deelnemers verhalen en foto’s uitwisselt over het 
leven van toen in Heemstede. Van 7 april tot en met 16 
juni (m.u.v. 28 april en 5 mei) worden op alle vrijdagen 
onder leiding van Sybil van Dam verhalen opgehaald en 
anekdotes verteld. De ontmoetingen vinden plaats van 
10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Heemstede aan het 
Julianaplein 1 in Heemstede. De toegang is gratis. Het is 
niet nodig u van tevoren aan te melden. Deze bijeenkom-
sten zijn speciaal bedoeld voor mensen van 50 jaar en
ouder. Voor meer informatie:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Foto: Beeldbank Noord-Hollands Archief.

Patrick Laureij (foto: Martin 
Oudshoorn.

‘Bijtend grappig!’ Patrick Laureij 
belooft ouderwets dubbel liggen
Heemstede - Vrijdag 24 
maart staat Patrick Laureij
met zijn hilarische debuut-
programma Dekking Hoog 
in Theater De Luifel. En na-
dat hij allereerst Heemstede 
buikpijn – van het lachen - 
heeft bezorgd, is hij nog de-
zelfde avond te zien in Carré 
met een late night show. Dit 
op uitnodiging van cabaretier 
Theo Maassen, die hem, na 
zijn eigen voorstelling, in de 
spotlights wil zetten.
Patrick Laureij is geboren in 
Rotterdam-Zuid en dat hoor 
je. Zijn accent op zich is al 
ontwapenend humoristisch. 
Rotterdammers hebben so-
wieso een eigen kijk op de 
wereld, die dicht tegen het 
understatement aanschuurt. 
De stand-upper heeft een 
ruime ervaring in ‘Toomler’ 
en stond meerdere malen op 
Lowlands. Hij verzorgde eer-

der al het voorprogramma 
van Theo Maassen en deed 
een dubbeltour met Daniël 
Arends.
Heemstedenaren die een 
kaart voor vrijdagavond heb-
ben bemachtigd (nog een 
paar kaarten beschikbaar) 
kunnen alvast ervaren hoe 
Laureij de lach door de zaal 
laat golven tot op het punt 
dat het publiek dubbelgevou-
wen snikkend in de stoel zit. 
‘Sterk spul,’ die Laureij! Of, 
volgens de jury van Came-
retten: “Zijn Sinatra-esk ge-
timede comedy, die vaker wel 
dan niet over zijn eigen leven 
gaat, is bijtend grappig.” Wie 
een avond echt wil lachen, 
mag dit niet missen!
De aanvang is 20.15 uur en 
entree bedraagt 18,- euro. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater De 

Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

Ambtenaren, 
corruptie en 
criminaliteit
Heemstede - Zaterdag 25 
maart speelt Helmert Wou-
denberg in Theater De Lui-
fel het actuele en spannen-
de solotoneelstuk Het Vier-
de Gezicht, dat in zijn ver-
tolking een bijzondere voor-
stelling is geworden. Deze in-
dringende monoloog over de 
verloedering van de recht-
staat en de ondoorzichtig-
heid van overheidssystemen 
werd geschreven door regis-
seur en toneelschrijver Frans 
Strijards. De juridisch advi-
seur adviseert een klokken-
luider: een oud-militair die 
nu als beveiliger in de ha-
ven werkt en merkt dat daar 
een smerig zaakje speelt 
dat hij openbaar wil maken. 
Maar die juridisch adviseur 
adviseert ook de tegenpar-
tij. Dan wordt zijn cliënt voor 
zijn ogen op straat geliqui-
deerd. De adviseur vraagt 
zich vertwijfeld af of hij onge-
wild dit noodlottige incident 
heeft veroorzaakt en of hij 
misschien wel het volgende 
slachtoffer is… Kan de over-
heid - zonder vuile handen 
te maken - corruptie en cri-
minaliteit te bestrijden? Hel-
mert Woudenberg is al ruim 

veertig jaar succesvol als ac-
teur, regisseur en schrijver. 
Hij maakte in de afgelopen 
jaren een aantal spraakma-
kende solotoneelvoorstellin-
gen, waaronder ‘De Hemel’, 
‘Waterman’ en ‘God vergeeft’. 
Hij is ook regelmatig op te-
levisie en in fi lms te zien. Zo 
speelde hij tussen 2008 en 
2010 de rol van commissa-
ris Eugene Houben in ‘Flik-
ken Maastricht’ en was hij in 
2010 te zien in de BNN-se-
rie ‘Feuten’. Verder speelde hij 
in de fi lms ‘Polleke’, ‘Max Ha-
velaar’ en ‘Oorlogsgeheimen’.
De voorstelling begint om 
20.15 uur en de entree be-
draagt 18,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van The-
ater De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Helmert Woudenberg (foto: 
Paul Hoes.
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Rode Kruis vaardagen
Regio - Op dinsdag 11 en 
woensdag 12 april organi-
seert het Rode Kruis Haarlem 
de jaarlijkse Rode Kruis vaar-
dagen voor ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicap-
ten.

Het schip, de Nirvana, ver-
trekt om 10.00 uur vanaf de 
Conradkade in de Waarder-
polder (Haarlem) en maakt 
een mooie tocht naar Amster-
dam of de Zaanse Schans. 
Tijdens de vaartocht is er na-
tuurlijk koffie met gebak, een 
lunch en een drankje en hap-
je ter afsluiting. De gasten 
worden tijdens deze vaar-
dagen geheel verzorgd door 
een team Rode Kruis vrijwilli-
gers. Om ongeveer 16.00 uur 
zijn alle gasten weer terug op 
de Conradkade. 

Op beide dagen zijn nog een 
paar plaatsen vrij. Voor meer 
informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met 
het Rode Kruis Haarlem via 
023-5411612 of info@rode-
kruishaarlem.nl. De kosten 
bedragen 15,00 per persoon.

ToothCamp met Heemsteedse deelname
Heemstede - Dankzij het 
team van Frank Romeijn kun-
nen 8e groepers dit jaar ook 
weer bij ToothCamp in de RAI 
zijn, een evenement waar de 
pubermond centraal staat. 
Het vervoer naar dit ludie-
ke mond evenement is aan-
geboden door het team van 
Berkenhof Tandartsen uit 
Heemstede aan leraren van 
groepen 8. Het evenement 
vindt plaats op donderdag 23 
maart. 

Het is voor het eerst dat 
tandartspraktijken scholen 
uit hun omgeving uitnodi-
gen om naar ToothCamp te 
gaan en de reis naar de RAI 
aanbieden. Het evenement is 
gratis dankzij medewerking 
van de RAI, beroepsvereni-
gingen en heel veel vrijwilli-
gers waaronder het volledi-
ge team van Frank Romeijn. 
Tijdens ToothCamp wordt op 
een voor pre-pubers aantrek-
kelijke manier – met muziek, 

theater en proefjes – aan-
dacht besteed aan de kwets-
baarheid van het nog onvol-
wassen puber gebit en waar-
om ze daar zelf goed voor 
moeten zorgen. 
Organisatrice Ira van Eelen is 
een enthousiaste moeder die 
de ToothCamp in 2014 zelf 
heeft ontwikkeld en opgezet. 
Het sluit aan op de jaarlijk-
se acties op scholen van het 
Ivoren Kruis. Meer info op:
www.toothcamp.nl.

Heemstede - Op woensdag 29 maart kunt 
u in Heemstede de botdichtheid laten me-
ten met een hielscan.
Botontkalking begint al vanaf 35 jaar en 
jaarlijks breken meer dan 80.000 mensen 
boven 50 jaar een bot ten gevolge van os-
teoporose (ernstige botontkalking). Vroeg-
tijdig onderzoek en preventie kan veel 
klachten en botbreuken voorkomen. Extra 
risicofactoren voor botontkalking zijn: os-
teoporose in de familie, roken, veel stress, 
alcoholconsumptie, medicijngebruik, leef-
tijd (40+), overgang, weinig lichaamsbewe-

ging, onvoldoende zonlicht, laag lichaams-
gewicht, maag-/darmproblemen, stofwisse-
lingsziekten.
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een 
risicoanalyse met vragenlijst en een ul-
trasound hielbotscan. U krijgt direct de uit-
slag en een persoonlijk preventieadvies ter 
voorkoming van botontkalking. De meeste 
aanvullende verzekeringen vergoeden dit 
consult. Kijk voor informatie hierover op:
www.osteocontrol.nl.
Inschrijven kan bij: Vitaminstore Heemstede, 
Binnenweg 19, Heemstede, 023-5473590.

Bente Spee Nederlands kampioen
Heemstede - Op zondag 
19 maart is de Heemsteedse 
tennisster Bente Spee in Den 
Haag Nederlands kampioen 
geworden bij de meisjes t/m 
14 jaar. Nadat de speelster 
van de Haarlemsche LTC en 
TC Zandvoort de eerste vier 
wedstrijden redelijk makke-
lijk wist te winnen werd de 

finale een 3 uur lang duren-
de thriller. Met 5-7 6-3 en 7-5 
trok Bente uiteindelijk aan 
het langste eind. Coach An-
drzej Stolarczyk zag zijn pu-
pil zelfs een matchpoint van 
de tegenstandster wegwer-
ken. Na haar titel in 2015 bij 
de meisjes t/m 12 jaar is dit 
haar tweede nationale titel.

Mooie films bij WIJ Heemstede
Heemstede – Een dramati-
sche thriller staat woensdag-
avond 29 maart op het pro-
gramma in de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
De film gaat over Michèle, 
die onverwoestbaar lijkt. Ze 
is hoofd van een toonaan-
gevend videogamebedrijf en 
hanteert zowel zakelijk als 

privé dezelfde genadeloze 
houding. Maar als ze in haar 
huis wordt aangevallen en 
verkracht verandert haar le-
ven drastisch. Ze besluit zelf 
achter de dader aan te gaan.
Aanvang: 20.00 uur, entree is 
7,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
 (023)548 38 28.

Haal alles uit 
uw tablet

Heemstede - Vanaf woens-
dag 29 maart kunt u bij WIJ 
Heemstede meer leren over 
en met uw tablet. SeniorWeb 
verzorgt de les.
Een tablet is een klein plat 
computertje waar u bijna net 
zoveel mee kunt doen als met 
een computer of laptop. Sa-
men met vrijwilligers van Se-
niorweb loopt u alle instellin-
gen na, u leert hoe u zorge-
loos kunt e-mailen en inter-
netten, overal contact kunt 
maken met het wifi-netwerk 
en zelf nieuwe programma’s 
(apps) kunt toevoegen. U 
kunt uw tablet helemaal naar 
uw zin inrichten. Ook wordt 
gekeken naar beveiliging, 
vergrendelscherm, wacht-
woorden kluis. Verder het af-
spelen van muziek via Spotify 
en of Google Play Music. Als 
u wilt kunt u straks fotogra-
feren, selfies maken en foto’s 
versturen en ontvangen.  De-
ze bijeenkomsten van Senior-
web zijn bestemd voor men-
sen met een tablet met het 
Android besturingssysteem.   
U krijgt materiaal mee naar 
huis zodat u thuis zelf verder 
kunt oefenen.
Woensdag bent u welkom 
van 10.00-12.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Er 
zijn 4 bijeenkomsten.  
Info op www.wijheemstede.nl 
of via 5473828.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
De geschiedenis van de tulp
Heemstede - Hans van Roo-
de organiseert dinsdag 28 
maart een lezing over tul-
pen. Nederland staat bekend 
als hét tulpenland bij uitstek. 
Maar wist u dat de tulp tegen 
het einde van de 16e eeuw 
vanuit Turkije in ons land 
werd geïntroduceerd?
Het is een van de vele inte-
ressante feiten in deze boei-
ende lezing. Hans wandelt 
losjes door de geschiedenis 
van deze bloem die in Ne-
derland én Turkije tot een van 
de bekendste nationale sym-

bolen zou uitgroeien. De po-
pulariteit van de tulp komt ie-
der jaar weer tot uitdrukking 
in de stroom van dagjesmen-
sen en buitenlandse toeristen 
die een bezoek brengen aan 
de bollenvelden, de Keuken-
hof en het Bloemencorso. 
De Trefpunt-WIJ lezingen 
start om 13.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 5,- euro. 
Reserveer via www.wijheem-
stede.nl, (023) 5483828 of bij 
de receptie van de Luifel.

Debat in Pletterij over 
referendum Turkije
Regio - Op dinsdagavond 28 
maart is in debat- en cultuur-
centrum de Pletterij in Haar-
lem te gast: Joost Lagendijk .
Joost was voor GroenLinks 
zeven jaar lang voorzitter van 
de Turkije-delegatie van het 
Europarlement en woont in-
middels acht jaar in Istan-
bul. Hij heeft van dichtbij veel 
veranderingen meegemaakt 
en veranderde van overwe-
gend positieve in kritische 
commentator. Dat liet hij blij-
ken in Turkse en Nederland-
se columns. Dat laatste bleef 
uiteraard niet onopgemerkt 
en leidde ertoe dat hij na de 
coup van 15 juli 2016 na een 
verblijf in Nederland niet kan 
terugkeren naar zijn woning 
in Turkije.
Joost zal worden geïnter-
viewd door Jan van Eeden. 
Aan de orde komen vragen 

als: Hoe sterk is de erfenis 
van Ataturk? Wat betekent de 
sterkere positie van Erdogan 
als hij - zoals verwacht - half 
april het referendum wint? 
Hoe zal de relatie met Euro-
pa zich ontwikkelen? Blijft de 
vluchtelingendeal intact?  Na 
de pauze kan de zaal deelne-
men aan het debat. 
De avond begint om 20.00 
uur. De toegang bedraagt  
3,00/onder 25 jaar 1,50. Re-
serveren kan via:
www.pletterij.nl. De Plette-
rij is gevestigd aan de Lange 
Herenvest 122, Haarlem.

Botontkalking? Voorkomen is beter dan breken!
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Bijvoorbeeld met behang met 
een houtstructuur. Steeds meer 
behangleveranciers bieden 
collecties aan die aan de 
retrowens voldoen. Zo is er nu 
behang met een houtstructuur, 
waarin een verdiept effect is 
verwerkt, dat wordt gerealiseerd 
door een goudnerf. Deze variant 
op de houtprint heeft een stoere 
uitstraling en door de neutrale 
kleurstelling past het behang in 
alle interieurs. Het is van prima 
kwaliteit en niet van echt te 
onderscheiden. Aardig is dat 
de keuze in retrodessins op dit 
moment groter is dan ooit. Je 
kunt jouw kamer, slaapkamer 
of keuken aankleden zoals 
jij het wilt. Handig aan deze 
nieuwe behangsoorten, is 
dat deze eenvoudig zijn op te 
hangen. Met een innovatieve 
‘paste-the-wall’-technologie 
wordt voortaan de muur 
ingesmeerd in plaats van het 
behang. Hierdoor is de kans op 
luchtbellen en scheuren klein 
en is er geen behangtafel meer 
nodig. Deze kenmerken zorgen 
er bovendien voor dat er kan 
worden behangen in nagenoeg 
de helft van de tijd. Wel zo 
prettig.

Houtstructuur, waarin een 
verdiept effect is verwerkt.

Foto: Graham & Brown

Voor meer info:
www.eenhoornmanagement.nl

of bel 023-5847726

Nog enkele luxe (senioren) appartementen 
te huur in Bennebroek!

Comfortabel wonen
en zorgeloos verhuizen 

VOORJAAR 2017WONENWONENInterieur TUINinspiratie
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STYLE
VOORJAAR 2017WONENWONENInterieur TUINinspiratie

IDEEËN
STYLE

Regio - Waar vind je dat 
nu, een appartement 
waar je niets meer aan 
hoeft te doen? Dat is een 
van de voordelen van de 
appartementen in Huis te 
Bennebroek. Alle twee- en 
driekamer appartementen 
worden kant-en-klaar 
opgeleverd. Je kunt er 
zo in! En als je er woont, 
kun je genieten van alle 
voorzieningen en services.

De vintagetrend wordt In het 
modern gerenoveerde complex 
bevinden zich luxe twee- en 
driekamer appartementen met 
verschillende prijsklassen en 
afwerkingsniveau ’s, maar altijd 
zo te betrekken. De compleet 
gerenoveerde appartementen 

hebben een keuken met 
fraaie inbouw apparatuur en 
een nieuwe badkamer. En 
elk appartement heeft een 
eigen balkon of terras. In de 
moderne hal staat de koffie 
klaar en is gratis wifi. Ook 
kunnen de bewoners gebruik 
maken van de fitness ruimte, 
recreatieruimte en zelfs van een 
bioscoop. Winkels zijn dichtbij 
en vanuit de tuin loop je zo het 
Bennebroekbos in.
Dus zoek je een appartement in 
een groene omgeving met alle 
gemakken van de stad binnen 
handbereik? Kom dan eens 
kijken in Huis te Bennebroek 
of bekijk de mogelijkheden op 
www.eenhoornmanagement.nl. 

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger. Met 
granieten vloeren, retro lampen en houten wanden. Deze 
sfeer kun je levensecht toepassen, maar je kunt ook 
kiezen voor een realistische look

We keren in huis terug naar de sfeer van vroeger

Realistische look
met sfeervol behang

Appartementen op 
plek kantoor aan rand 
Remise-terrein Haarlem

Regio – Een voormalig 
kantoor van de 
Hartekamp Groep aan 
de Stephensonstraat 
in Haarlem is gekocht 
door Hoorne Vastgoed. 
Op de plek van dit te 
slopen pand wil de 
vastgoedontwikkelaar 40 
startersappartementen 
(sociale koop of verhuur) 
bouwen. Die maken deel uit 
van het woningbouwproject 
De Remise dat Hoorne 
Vastgoed tussen de 
Stephensonstraat en de 
Leidsevaart in Haarlem 
realiseert

De Remise omvat in totaal 
146 eengezinswoningen en 
circa 70 appartementen. 
Tussen april en juni worden 
naar verwachting de eerste 
104 woningen opgeleverd. 
In februari zijn van de 
appartementen er 28 – boven 
een volledig gemoderniseerd 
filiaal van Vomar Voordeelmarkt 
– opgeleverd.
Bij de ontwikkeling van De 
Remise kwam Hoorne Vastgoed 
met de gemeente Haarlem 
overeen dat 30 procent van het 
project uit sociale woningbouw 
bestaat. Dat percentage wordt 
mede dankzij de nieuwbouw op 

de plaats van het aangekochte 
kantoor bereikt. Aanvankelijk 
zouden de appartementen in 
het hart van het plangebied 
komen, maar het bleek 
stedenbouwkundig gezien 
beter om ze aan de rand van 
De Remise te situeren. Deze 
ingreep komt het open karakter 
van de nieuwe woonwijk en ook 
de kwaliteit van het groen en 
de parkeervoorzieningen ten 
goede. De gemeente Haarlem 
is met Hoorne Vastgoed 
in gesprek over de nadere 
uitwerking.
Hoorne Vastgoed heeft het 
door de Hartekamp Groep 
gebruikte pand gekocht 
van de NV Hollandsch 
Brabantsche Maatschappij 
van Onroerende Goederen en 
zal het in afwachting van de 
gemeentelijke besluitvorming 
tijdelijk verhuren. De komst 
van 40 nieuwe appartementen 
leidt in de optiek van Hoorne 
Vastgoed tot een verdere 
verbetering van de kwaliteit 
van de bebouwing in de 
Stephensonstraat.
Conform planning zou de 
tweede fase van De Remise in 
het eerste kwartaal van 2018 
gereed moeten zijn. Hoorne 
Vastgoed hoopt dat aansluitend 
in één bouwstroom de realisatie 
van het appartementenblok 
in de Stephensonstraat 
meegenomen kan worden. 

 
 

Bieden op per doos, afkomstig van grote koeriers

Storage Wars
veiling zondag bij
The Vintage Store!

Heemstede - Er staat wat 
groots te gebeuren bij 
The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg.
U bent wellicht bekend met 
het programma Storage 
Wars van de televisie?
Op zondag 26 maart vindt 
er een ‘Storage Wars 
veiling’ plaats bij TVS om 
13.00 uur.

Dat is zeker geen standaard 
veiling. Op deze veiling 
worden de goederen in doos 
aangeboden het is dus niet 
bekend waar u op biedt. Het 
kunnen mobiele telefoons zijn, 
nachtkijkers, spelcomputers, 
drones, pannensets, keuken 
apparatuur enz. enz.

De artikelen/goederen die 
worden geveild zijn afkomstig 
van grote internationale 
koeriersdiensten zoals FedEx, 

Parcel int. en andere.
The Vintage Store heeft 
diverse pallets van deze 
koeriersdiensten in huis weten 
te halen.
De spanning van het bieden op 
dozen waarvan de inhoud niet 
bekend is, is ongekend.
Dat is een veiling die u niet mag 
missen. Door het grote succes 
van de afgelopen keren vindt er 
nu iedere laatste zondag van de 
maand een veiling plaats.
 
Er wordt begonnen met een 
laag openingsbod van 5,- eruo 
per doos. De biedingen gaan 
omhoog met 1,- euro.
Men veilt in drie rondes, het 
aantal zit plaatsen is beperkt 
dus zorg ervoor dat u op tijd 
bent.
 
U bent welkom aan de 
Cruquiusweg 37A in 
Heemstede.

Storage Wars veiling
The Vintage Store te Heemstede

Voor meer info:
www.eenhoornmanagement.nl

of bel 023-5847726

Nog enkele luxe (senioren) appartementen 
te huur in Bennebroek!













Praat mee over de toekomst 
van het Manpadslaangebied
Heemstede - Op woensdag 29 maart organiseren de 
stichting Manpadslaangebied en de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek een openbare bijeenkomst 
over de toekomstige invulling van het Manpadslaange-
bied, een deel van Heemstede dat de laatste tijd volop in 
de belangstelling staat. De bedoeling is om met betrok-
ken Heemstedenaren, politici en vertegenwoordigers van 
diverse organisaties op het gebied van natuur, erfgoed en 
landschapsinrichting van gedachten te wisselen over de 
mogelijkheden van het gebied. De bijeenkomst wordt ge-
houden in De Luifel, Herenweg 96 Heemstede, begint om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot 22.00 uur.

44 reacties 
Op de oproep voor ideeën voor het Manpadslaange-
bied zijn bij de gemeente 44 reacties binnengekomen. 
De Stichting Manpadslaangebied heeft niet een idee in-
gediend, maar wel haar uitgangspunten nogmaals ken-
baar gemaakt. Een aantal van de ingebrachte ideeën past 
goed binnen de uitgangspunten van de stichting. Een 
bundel met alle ideeën en een presentatie van adviesbu-
reau Rho aan de gemeenteraad zijn te vinden op:
www.heemstede.nl.

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. Boven-
dien wil de overheid dat u dit 
met de computer doet. Ons 
fiscale team van Omnyacc 
GoesDeen kan u hierbij hel-
pen. Maandag 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 GoesDeen 
is al ruim veertig jaar gespe-
cialiseerd in het verzorgen 
van aangiften inkomsten-
belasting en heeft een team 
met goed opgeleide 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 kan-
toor aangiften schenkbelas-
ting en erfbelasting en kan u 

Nestje bouwen
Heemstede - Ze zijn niet 
meer te stoppen… diverse 
vogels zijn hun nestje aan 
het bouwen. Theo Dijk-
man uit de Geleerdenwijk 
heeft iets gevonden om ze 
te helpen: “Wij leggen de 
geplukte haren van Huan, 
de hond van onze buren, in 
de struiken. Zo te zien een 
welkome aanvulling bij het 
verzamelen van bouwma-
terialen.” 
Foto: Theo Dijkman

Voldoende AED’s, maar vrijwilligers nodig
Heemstede - In Heemstede is sinds 2016 
Hartveilig Wonen actief: een reanimatienet-
werk van goed geschoolde vrijwilligers en 
beschikbare AED’s.
Op diverse locaties in de gemeente zijn 
AED’s geplaatst waar dag en nacht gebruik 
van kan worden gemaakt. Er zijn al 10 lo-
caties gereed en op 2 locaties worden bin-
nenkort de buitenkasten geplaatst zodat er 
uiteindelijk voldoende dekking in Heemste-
de is.
 
Buitenkastlocaties:
1. Zandvoortselaan 84 -
 App.complex De Rozenburgh
2. Koediefslaan 73 -
 Haemstede Barger MAVO
3. Jan van Goyenstraat 21 -
 PLUS supermarkt
4. Professor Asserlaan 1 -
 Fysiotherapie Popping
5. Franz Schubertlaan 37 -
 Stichting GSV-Centrum
6. Offenbachlaan 1 -
 Sportzaal ‘De Spaarneborgh”
7. Amstellaan 5-7 -
 Van der Weijden Versgemak
8. Raadhuisplein 1 -
 Gemeentehuis (binnenkort)
9. Javalaan 65 -
 Tandartsenpraktijk Drent en Beuger
10. Aletta Jacobslaan 14 - Privéwoning
11.  Glipperweg 57 - De Princehof
12.  Herfstlaan 3  -
 Algemene begraafplaats (binnenkort) 
(13.  Julianaplein 1 -
 Huidige bibliotheek (na verbouwing)

 Vrijwilligers gezocht
Een werkgroep van betrokken Heemstede-
naren en de EHBO-vereniging heeft de af-
gelopen maanden hard gewerkt om vrijwil-
ligers te werven en te scholen. Het aantal 
vrijwilligers is sinds de start gegroeid van 
50 naar 155. Dit is een goed resultaat maar 
nog niet voldoende. Nog steeds zijn er in-
woners en werkenden in Heemstede nodig 
om Hartveilig Wonen succesvol te laten zijn. 
De vrijwilligers dragen bij aan de veiligheid 
en gezondheid van de omgeving. Voor de 
aanmelding is belangrijk dat men een er-
kende reanimatie/AED-training bereid is te 
volgen. Ook dat vrijwilligers de straten in de 
directe woon- en werkomgeving goed kent. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden 
via www.hartveiligwonen.nl
 
Hoe werkt het?
Wanneer de meldkamer van 112 een ver-
moeden van een hartstilstand heeft, alar-
meert de meldkamer de ambulance en te-
gelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de 
buurt van het slachtoffer wonen en/of wer-
ken. Deze vrijwilligers ontvangen een sms-
bericht of een oproep via de app met daarin 
de locatie van het slachtoffer en/of de plek 
van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald 
moet worden. De kans op overleven is het 
grootst wanneer er binnen 6 minuten acute 
hulp wordt verleend. Het aantal sterfgeval-
len wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.
 
In 2016 is er 33 keer een reanimatiemelding 
geweest waarvoor vrijwilligers van Hartvei-
lig Wonen zijn opgeroepen.

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

Tot ziens op kantoor
Het team zit de komende 
maandagen voor u klaar op 
de vestiging in Heemstede: 
Lanckhorstlaan 8. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen 
via 023 – 528 32 54 of mai-
len naar:
info@omnyacc-goesdeen.nl. 

‘Het doek lijkt wel levend’
Heemstede - Bij Het Insti-
tuut voor Fysiotherapie, ge-
vestigd in het Sorghbos aan 
de Burg van Lennepweg 39 
te Heemstede, zijn de mede-
werkers en cliënten blij met 
de mooie realistische schil-
derijen in olieverf op doek 
van Heemsteedse kunstena-
res An Luthart. Het werk van 
Luthart is divers. Er hangen 
schilderijen met natuurland-
schap maar ook nieuw werk 
waarin zij mensen in hun tra-
ditionele natuur en cultuur 
schildert. Iedere plooi in de 
kleding is met fotografische 
precisie weergegeven. Het 
gras in de Atacamawoestijn 
straalt goud licht terug en het 

lijkt of er werkelijk stoom van 
de geisers af komt. Het doek 
lijkt wel levend. Haar inspira-
tie haalt zij uit het heel pre-
cies om zich heen kijken naar 
mens en natuur, net als de fy-
siotherapeuten van Het Insti-
tuut. Het hoofd van de kun-
stenares blijft zo vol met 
ideeën voor nog meer nieuw 
werk want de schoonheid 
van mens en natuur kent 
geen grenzen.
Het schilderij met de titel 
‘Mosjes’ is genomineerd tot 
een van de beste schilderijen 
van 2016. De expositie duurt 
nog tot 22 april. Informatie bij 
het Instituut voor Fysiothera-
pie, 023-5281906.
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HBC vergeet zich te belonen
Heemstede - Op papier 
zou de wedstrijd een aar-
dige krachtmeting worden. 
Nummer drie van de rang-
lijst, Zwanenburg, trad aan 
tegen de nummer zes HBC. 
Hoe anders pakte het uit. 
HBC bleek over 90 minuten 
veruit de sterkste partij. He-
laas heeft HBC dit jaar gro-
te moeite met het verzilve-
ren van de vele kansen. De 
ploeg van coach Peter van 
der Waart speelt op basis van 
techniek goed samen. Spe-
lers vinden elkaar gemakke-
lijk, maar is de bal eenmaal 
voor het vijandelijke doel dan 
lukt de afwerking niet. Perio-
den lang was het een spelle-
tje aanvallen en verdedigen, 
waar Zwanenburg zich voor-
al tot het verdedigen moest 
beperken. Zwanenburg, dat 
door schorsingen drie van 
hun dragende spelers moest 
missen, klaarde het achterin 
wonderwel. De hoge ballen 
waren steeds een prooi voor 
de verdediging. Al in de eer-
ste minuut moest Zwanen-
burg doelman Rene Jonker 
in actie komen. Menno Grijs-
sen kogelde de bal vervol-
gens snoeihard op de paal. 
Kansen voor Bram Schoof en 
Niel van Hooff bracht HBC 
geen succes. Ook een kop-
bal van Eric Liefting trof geen 

doel. Doelman Jonker wist 
met een uiterste krachtsin-
spanning een inzet tot corner 
te verwerken. Een doelpunt 
kon niet uitblijven. Zwanen-
burg worstelde zich korte tijd 
onder de druk vandaan. Na 
de pauze speelde HBC tegen 
de straffe wind in. Ook toen 
bleef HBC de bovenliggende 
partij met kansen waarvan de 
vrije kopkansen van Draais-
ma en Schoof doelpunten 
hadden moeten zijn. Jammer 
voor HBC wilde de bal niet 
tussen de palen. Voor het 
publiek bleef het spannend 
tot de laatste minuut.  Veel 
schieten beide clubs niet op 
met het 0-0 gelijke spel. Al-
liance’22 is de gedoodverf-
de kampioen. Voor de overi-
ge teams rest nog een kans 
op de periodetitel. HBC heeft 
een heel jonge ploeg. Als dit 
team bij elkaar blijft, ziet de 
toekomst er voor het volgen-
de seizoen rooskleurig uit. 
Een grote club als HBC zou 
niet misstaan in de derde of 
zelfs de tweede klasse. 

Zondag 26 maart speelt 
HBC de uitwedstrijd tegen 
het Haarlemse DSK dat één 
plaatsje en met twee pun-
ten minder onder de club uit 
Heemstede staat. 
Eric van Westerloo

Spinningmarathon4Parkinson
Heemstede - In Sportschool Nieuw Groenendaal aan de 
Sportparklaan in Heemstede vindt op zondag 2 april een 
spinningmarathon plaats speciaal voor de ziekte van Par-
kison. Het startsein is 12.30 uur en indoor-fietsen (spin-
ning) duurt tot 15.30 uur. De inschrijving is gesloten maar 
kijken en aanmoedigen mag! De opbrengst gaat naar 
Team Gijs van Bike4Parkinson, het team dat geld ophaalt 
voor onderzoek en behandeling van de ziekte van Par-
kinson.

Heemstede - Zaterdag 18 maart was het 
weer tijd voor het jaarlijkse zwemfeest van 
de Heemsteedse Reddingsbrigade. Buiten 
dat er het hele jaar hard geoefend wordt in 
zwemmend redden wordt er ook hard aan 
de conditie gewerkt en vinden er elk jaar 
onderlinge wedstrijden plaats in de diverse 
leeftijdscategorieën. Er waren verschillende 
onderdelen zoals onderwaterzwemmen ge-
volgd door vrije slag, rugslag en schoolslag. 
Vrijwilligers zorgden voor de tijdwaarne-

ming, indelen van groepen, en de limona-
de. Iedereen werd luid aangemoedigd, of je 
nu eerste of laatste was. Nadat er nog een 
grote estafette gezwommen was, waren al-
le tijden opgeteld en kon de uitslag bekend 
gemaakt worden. Er waren winnaars in el-
ke categorie maar voor iedereen was er een 
persoonlijke oorkonde met daarop de tij-
den en uitslag vermeld. Op de Facebook-
pagina vind je meer informatie. Of bel 023-
5292072.

Zwemfeest Heemsteedse Reddingsbrigade

Een Fair voor onderhoud gebouw
Dorpshuis Cruquius op eigen benen
Regio - Ze bestaan echt 
nog wel, zelfs in de druk-
ke Randstand, de kleine ge-
meenschappen. Cruquius 
is er daar één van, onder-
deel van de gemeente Haar-
lemmermeer, maar de on-
geveer 1.200 bewoners voe-
len zich nauw met elkaar ver-
bonden. Het kloppend hart 
van het dorp is het dorps-
huis dat al 30 jaar wordt be-
stierd door Henny van Son. 
Deze energieke vrouw is in 
staat om ijzer met handen te 
breken. Door de jaren heen 
heeft ze moeten vechten om 
het dorpshuis te maken tot 
wat het nu is. Zes jaar gele-
den werd een nieuw gebouw 
neergezet op korte afstand 
van het allereerste buurthuis. 
Er is bij de bouw goed nage-
dacht om het zo functioneel 
te maken, zodat nu alle doel-
groepen een passend onder-
komen wordt geboden. Zijn 
de meeste dorpshuizen in de 
Haarlemmermeer eigendom 
van de gemeente, zo niet 
dat in de Cruquius. Het be-
stuur onder leiding van Hen-
ny moet haar eigen boontjes 
doppen. Al zegt burgemees-
ter Theo van Wetering altijd 
tegen Henny: “Als je er echt 
niet uitkomt, laat het mij we-
ten.“ Toch staan ze het liefst 
op eigen benen.

Er is een investeringsplan 
voor het onderhoud aan 
het gebouw. Plannen lig-
gen klaar om over te stappen 
naar energiezuinige appara-
ten en verlichting. De wens 
om zonnepanelen op het dak 
te plaats is voor dit jaar voor-
zien. Alle mooie plannen ten 
spijt opeens, begaven koel-
kasten, afzuigkappen en an-
dere apparatuur het ach-
ter elkaar. Vervangen moet, 
want zonder koeling kan het 
buurthuis niet. Met de aan-
schaf van nieuwe appara-
tuur is het budget voor 2017 
nagenoeg op. En de zonne-
panelen dan? vroeg Henny 
zich af. Ze bedacht een plan 
en dat werd het organiseren 
van een fair, om zo aan ex-
tra middelen te komen. “Mis-
schien kunnen wij onze plan-
nen voor 2017 dan toch reali-
seren”, aldus Henny.

Op zaterdag 25 maart pakken 
de bewoners en bedrijven in 
de Cruquius flink uit. Op het 
grote terrein voor het dorps-
huis is er van alles te koop. 
Dorpsbewoners brachten on-
gebruikte spullen in. Er wor-
den pizza’s verkocht even-
als bloemstukken, taart en 
wenskaarten. Kinderen wor-
den geschminkt, er is koffie, 
thee, fris en broodjes. DJ Al-

fredo zorgt voor de muziek, 
er is een spingkussen voor 
de kinderen. De volledige op-
brengst gaat naar het buurt-
huis. Een huis met een gro-
te sociale functie in het dorp. 
Vanaf Heemstede is het op de 
fiets een paar minuten. Dus 
pak de fiets en ga zaterdag 
eens kijken bij de buren. Ou-
de Spaarneweg 57, Cruquius 
tussen 10.00 en 16.00 uur.
Eric van Westerloo
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Taxaties
Woensdag 29 maart Gra-
tis taxatie kunst en curiosa 
Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47 Haarlem. 
12-16u. Binnenlopen zon-
der afspraak. Info bij MPO: 
030-6063944.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 24 maart KZOD-le-
den tonen werk in thema 
‘Tussen Zwart en Wit’ in 
Kloostergangen, Haarlems 
stadhuis, Grote Markt. 
8-17u. gedurende werkda-
gen. 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 31 maart beeldge-
dichten van Vera Brugge-
man, met medewerking 
van dorpsdichter Gerard 

Auteursbezoek
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. 

Boekenweek
Zondag 26 maart Voor-
dracht 14u bij Blokker van 
Ewoud Sanders over ‘Prui-
men op sap’, boek over 
ontstaan en gebruik eroti-
sche woorden. Met ondeu-
gende liedereb van Bob-
bie Blommesteijn. Bin-
nenweg 138, Heemstede. 
Vrij toegang. Reserveren: 
023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl.
 
Donderdag 30 maart Jo-
ris Luyendijk bij boekhan-
del Blokker over zijn boek 
‘Kunnen we praten’. Aanv. 
15u. Aanmelden: 023- 
5282472.
Toegang vrij. Binnenweg 
138, Heemstede.

Zaterdag 1 april Herman 
Koch signeert bij Blokker, 
13-14u. Toegang vrij. Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
Info: 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl.

Cabaret
Vrijdag 24 maart Patrick 
Laureij met ‘Dekking Hoog’, 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanv. 20.15u. 
18,- euro, kaarten:
www.podiaheemstede.nl.
En aan de kassa.

Duurzaam wonen
Maandag 27 maart 
Avond over duurzaam wo-
nen, tips, workshops en in-
fo over maatregelen. Raad-
huis Heemstede, va. 19.30u. 
Info: op www.heemste-
de.nl/wonen/duurzaam-
heid. Aanmelden: info@ 
heemsteedsduurzamer.nl 
of 06-57975762.  

Festival Meerlanden
Zaterdag 25 maart ‘Be-
gin van iets moois festi-
val’ bij Meerlanden, Rij-
senhout. 9-15u. activiteiten 
voor jong en oud over af-
val, compost en groengas. 
Aarbergerweg 41. Toegang 
gratis. Www.beginvaniets-
moois.nl/festival/. Gratis 
compost bij Milieustraat 
Heemstede Cruquiusweg. 
9-16u.

Film
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
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. Aanmelden 
(niet verplicht): jeugdcom-
missie@tvbennebroek.nl 
Tennispark Het Binnenhof, 
Binnenweg 63 Bennebroek.

Kledinginzameling
Vrijdag 7 + zaterdag 8 
april Gebruikte kleding, 
schoenen en huishoudtex-
tiel inzameling bij Kerkcen-
trum het Jagerhuis, Bin-
nenweg 69. Vrij: 18.30-
20u., za. 9-12u. Org:  www.
samskledingactie.nl.

Manpadslaangebied
Woensdag 29 maart 
Meepraten over toekomst 
invulling Manpadslaange-
bied. In de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Inloop: 
19.30u. Einde: 22u. Organi-
satie: st. Manpadslaange-
bied en Hist.Ver. Heemste-
de-Bennebroek.

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

Brocante in centrum 

AgendA Heemstede. 10-17u. Rij-
baan blijft open.

Muziek
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.

Laureatenconcert Prinses 
Christina Concours, Nieu-
we Kerk Haarlem. Met 
14-jarige contrabas-speel-
ster Sasha Witteveen en 
de 16-jarige pianist Maxim 
Heijmerink. Aanv. 15.30u.  
Gratis. Met deurcollecte.

Mezzo sopraan Rosan-
ne van Sandwijk en pia-
nist Hans Eijsackers in Mu-
seum de Cruquius, 20.15u. 
Kaarten: 22,50 via:
www.cruquiusconcerten.nl 
of a/d kassa v/d Meerse, 
Hoofddorp, 023-5563707.

Zaterdag 8 april Bach in 
de Binnenstad, Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. Mark 
Lippe, aanv. 17u. Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 
24, Haarlem. Toegang vrij, 
Vrijwillige bijdrage na af-
loop van het concert.

Preek
Zondag 26 maart ‘Preek 
van de Leek’ bij PKN 
Heemstede, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein. Aanv. 
15.30u. Ditmaal: Maurits 
Groen, maatschappelijk 
verantwoord ondernemer. 
Vrij entree.

Senioren
verhalentafel
Vrijdag 7, 14, 21 april, 
12, 19, 26 mei en 2, 9 
en 16 juni Verhalentafel, 
verhalen over vroeger, Bi-
bliotheek Heemstede, 10-
12u. Toegang gratis. Juli-
anaplein 1 in Heemstede. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Sport
Zondag 2 april Spin-
ningmarathon4Parkinson, 
Sportschool Nieuw Groe-
nendaal. Start: 12.30 uur. 
Einde: 15.30 uur. (Inschrij-
ving gesloten)

Beentjes. Raadhuis Heem-
stede, 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 22 april Schilderwer-
ken van Heemsteedse kun-
stenares An Luthart bij In-
stituut voor Fysiotherapie, 
Sorghbos, Burg v Lennep-
weg 39 Heemstede. O.a. 
Landschappen. Info: 023-
5281906.

Theater
Zaterdag 25 maart Solo-
toneelstuk ‘Het Vierde Ge-
zicht’, indringende mono-
loog over verloedering vd 
rechtstaat, door Helmert 
Woudenberg, Theater De 
Luifel, 20.15u. 18,50.
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa.

Wilgenkatjes luiden de lente in!
Heemstede - Wilgenkatjes, het zijn katjes om zonder 
handschoenen aan te pakken. Wanneer de bomen katjes 
dragen weet je dat de lente in aantocht is. Voor de bijtjes 
is het ook hard werken, maar ze doen goede zaken. Eerst 
komen de katjes knoppen en later volgt het puntige blad.
De wilg zelf is zeer geschikt om te vlechten, zoals voor 
een afscheiding in de tuin. De naam Salix (wilg) kwam al 
voor in de Grieks-Romeinse Cultuur. De oorsprong is Ja-
pan. Je kunt deze wilg met katjes nu bewonderen op de 
begraafplaats aan de Herfstlaan.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Lentefoto
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 22 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:
- Binnenlopen bij de 
 burgemeester
- Bekendmakingen

Vergadering 
gemeenteraad 30 maart

Nationale 
Compostdag en 
Begin van iets 
moois-festival
Op zaterdag 25 maart tussen 9.00 en 16.00 uur deelt 
Meerlanden weer gratis MeerCompost uit bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47. Een bedankje 
van de gemeenten en Meerlanden aan bewoners 
voor hun inspanningen om organisch afval uit 
keuken en tuin (GFT) gescheiden aan te leveren. 
Het scheiden van GFT is letterlijk het begin van iets 
moois; het levert goede kwaliteit compost dat de 
bodem van (moes)tuinen energie geeft.

Nieuw dit jaar is het Begin van iets moois-festival 
op de hoofdlocatie van Meerlanden aan de 
Aarbergerweg 41 in Rijsenhout. Van 9.00 tot 15.00 
uur bent u welkom op het festivalterrein en kunt u 
leuke activiteiten doen met het hele gezin. Toegang 
is gratis en u ervaart op dit unieke festival dat afval 
niet het einde is, maar het begin van iets moois. 
Kijk voor uitgebreide informatie over het 
programma op beginvanietsmoois.nl/festival

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.

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

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

Workshop ’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op donderdag 
20 april van 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de workshop 
‘Tieners laten meewerken’ in het gemeentehuis van Heemstede. Deze 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 
jaar is gratis. In deze workshop wordt aandacht besteed aan enkele 
oorzaken van het niet willen meewerken van tieners. Waar loopt 
u precies tegenaan bij het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken? Wat zijn de valkuilen 
en hoe kunt u uw kind stimuleren om mee te werken? Kijk voor 
uitgebreide informatie en aanmelding op www.cjgheemstede.nl.



Vrijdag 7 april
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 7 april 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.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 30 maart 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 maart 

2017
- Vragenuur
- Aanbieden en presenteren ontwerp haven van 

Heemstede door het Havenlab
- Uitvoeringsprogramma visie winkelcentra 

Heemstede
 Tweede termijn commissiebehandeling. 
 Bespreking voor zienswijze, niet voor besluit.
- Bijzondere verordening incidentele subsidies 

Verklaringen Omtrent Gedrag Heemstede 2017

- Erfgoedverordening Heemstede 2017
- Definitief Ontwerp Wilhelminaplein: beschikbaar 

stellen krediet uit ISV-budget*
- Tekstvoorstel oproep organiseren intocht 

Sinterklaas
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 30 maart 2017
- Wat verder ter tafel komt

* Wordt verwacht.

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

Bekendmakingen Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede, op grond van artikel 
2.20 en 2.22 tweede lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften met betrekking tot 
geluidnormen op aan de Brandweerkazerne 
Heemstede, Nijverheidsweg 42 te Heemstede. 
Deze voorschriften zijn voor onbepaalde tijd van 
toepassing op de inrichting.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 23 maart 
tot 4 mei 2017 ter inzage bij Omgevingsdienst 
IJmond, in de publiekshal van het gemeentehuis in 
Heemstede en via www.odijmond.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 4 mei 2017 kan door belanghebbenden een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend 
bij burgemeester en wethouders van het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
Raadhuisplein 1, 2100 AJ Heemstede. Ook kan 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd 
ingeval van spoedeisende belangen bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrechtspraak, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Heemstede 
bekend dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit van het oprichten of veranderen 
van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van 
artikel 8.41, vierde lid, van de Wet milieubeheer.

- Atelier NW, Wilhelminaplein 14
- A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) 

B.V., Binnenweg 67
- Côte, Zandvoortselaan 10
- Kledingreparatie Wilhelmina, Wilhelminaplein 22
- Merks Techniek Heemstede B.V., 
 Nijverheidsweg 24
- Spring Heemstede, Jan van Goyenstraat 18

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Verwijdering 
aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 7 maart 2017 de volgende voertuigen 
aangetroffen:
- Een enkelassige aanhangwagen met blauwe 

open opbouw op het trottoir aan de Bernard 
Zweerslaan, ter hoogte van huisnummer 10

- Een enkelassige aanhangwagen dichte witte 
opbouw op een parkeerplaats aan de Iepenlaan, 
ter hoogte van huisnummer 2

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgen tot en met 5 april 2017 de gelegenheid 
hun aanhangwagens van de weg te verwijderen. 
Als de betreffende aanhangwagens binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd, worden deze 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen, onder 
voorbehoud van verkoop grond:
- 5 eiken in de zijberm van de Glipper Dreef ter 

hoogte van Anna Blamanlaan 1 t/m 9 (oneven)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 5 
april 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl 
of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Beleidsregel Peuter+ 2017
Op 28 februari 2017 heeft het college de 
Beleidsregel Peuter+ 2017 vastgesteld. Hiermee 
komt de Beleidsregel Peuter+, zoals vastgesteld 

bij collegebesluit van 1 april 2014, te vervallen. 
Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Bomenweggeefdag: 
gratis bomen voor 
iedereen!
Stichting MEERgroen organiseert op vrijdag 
24 maart tussen 9.30 en 11.30 uur speciaal 
voor Heemstede een Bomenweggeefdag.
Iedereen mag gratis bomen ophalen bij de 
vrachtwagen van MEERgroen bij de brug op 
de Vrijheidsdreef. De bomen zijn zaailingen 
van zo’n 60 inheemse soorten.



Boekenweek bij boekhandel Blokker met Herman Koch
Heemstede - Volgende week 
begint de nationale Boeken-
week. Altijd garant voor leuke 
activiteiten in de plaatselijke 
boekenwinkels en ook boek-
handel Blokker (Binnenweg 
138) in Heemstede doet hier 
actief aan mee. Zo is er op 
zondag 26 maart een voor-
dracht van Ewoud Sanders 
en is er muziek van Bobbie 
Blommesteijn. De aanvang is 
14.00 uur en de toegang vrij. 
Reserveren is wel gewenst: 
023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl De zaterdag 
hierna, dat is 1 april, komt au-
teur Herman Koch naar Blok-
ker. Hij signeert het boeken-
weekgeschenk ‘Makkelijk le-
ven’ van 13.00 tot 14.00 uur.
Taalhistoricus Ewoud San-
ders ontleedt in een beknopt 
erotisch ‘ABC’ aan de hand 
van 26 letters het ontstaan én 
gebruik van erotische woor-
den. Speciaal voor de Boe-
kenweek dook hij in de oor-
sprong van erotische woor-
den. Hij verzamelde de bes-

te anekdotes en opmerke-
lijkste taalfeiten over de ge-
schiedenis van de seksuali-
teit. Wat bedoelde een zeke-
re jonge dame uit Petersburg 
bijvoorbeeld toen zij in 1913 
in het Algemeen Handels-
blad meldde dat men bij haar 
terecht kon voor ‘Russische 
Lessen’? En wanneer was het 

woord ‘klaarkomen’ nog on-
schuldig? ‘Pruimen op sap’ 
is hét boek voor iedereen die 
meer wil weten over de cul-
tuurhistorische achtergrond 
van ons minnespel. Van quic-
kie tot dildo,  van clitoris tot 
onanie: de meest verbo-
den en veelgebruikte termen 
passeren de revue. Sanders’ 
scherpzinnige teksten wor-
den begeleid door prikkelen-
de illustraties van Olivia Ette-
ma, die onder meer illustreer-
de voor NRC Handelsblad, 
Trouw en Humo.  
Voor aanvang van de voor-
dracht en na afloop zingt 
zangeres Bobbie Blom-
mesteijn een aantal ondeu-
gende liederen.

Herman Koch komt signe-
ren op zaterdag 1 april, tus-
sen 13.00 en 14.00 uur. Het 
gaat om het boekenweek-
geschenk ‘Makkelijk leven’ 
maar ook zijn andere romans. 
Toegang vrij. Koch brak als 
schrijver door met ‘Het di-

ner’: het werd in 40 landen 
verkocht en de roman stond 
maandenlang in de bestseller 
60 en wekenlang op de best-
sellerlijst van The New York 
Times. In 2016 verscheen zijn 
boek ‘De greppel’.
Het geschenk is verkrijgbaar 
in de boekhandel tijdens de 
Boekenweek 2017 (25 maart 
t/m 2 april) bij aankoop van 
12, 50 euro aan boeken.

Herman Koch.

Vrolijke Vrijdag 
en afscheid 
directeur bij 

WIJ Heemstede
Heemstede - Op vrolij-
ke vrijdag, op vrijdag 31 
maart is het thema ‘Duur-
zaam’. Zoals alle Vrolijke 
Vrijdag bij WIJ Heemstede 
is er weer van alles te doen 
en te beleven in de Lui-
fel, Herenweg 96. Ditmaal 
staat ook het afscheid van 
interim-directeur Monique 
Klompé centraal. Het  the-
ma duurzaam is gekozen 
door haar. Iedereen is wel-
kom op deze middag die 
begint om 14.30 uur. De 
consumpties op deze mid-
dag zijn deze keer gratis 
vanwege het afscheid. Er 
zijn diverse workshops te 
bezoeken over duurzaam-
heid met een creatieve, 
culinaire en maatschappe-
lijke insteek.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Hageveld 15, aanbrengen nooddeur in gymzaal, 

wabonummer 126339, ontvangen 6 maart 2017
- Binnenweg 67, het wijzigen van de gevel, 

wabonummer 127263, ontvangen 7 maart 2017
- Timorstraat 52, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 127642, ontvangen 8 maart 2017,
- Willem Klooslaan 15, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 121558, ontvangen 8 maart 2017
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 

en splitsen praktijkruimte met bovenwoning, 
wabonummer 127602, ontvangen 8 maart 2017

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 129053, ontvangen 
10 maart 2017

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Händellaan 2a, brandveilig gebruik Spaarne 

Gasthuis, wabonummer 128124, ontvangen 9 
maart 2017,

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 

een dakkapel met frans balkon (dakopbouw) 
in achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
ontvangen 18 januari 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jacob de Witstraat 21, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 92982, verzonden 14 maart 2017

- Franz Schubertlaan 4, het verhogen van de 
nok en plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 118102, 
verzonden 17 maart 2017

- Glipperpad 1, het verbouwen en uitbreiden van 
het woonhuis, wabonummer 98669, verzonden 
17 maart 2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 
110480, verzonden 17 maart 2017

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

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’.
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