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Kunstbeurs lust voor het oog
Heemstede – De affiche 
voor de Kunstbeurs 2017 was 
al een streling voor het oog: 
met de schaal appels die om-
viel van het driepoot-tafeltje. 
Fotokunst van Raimond Evers 
trouwens. De vijfde aflevering 
van de beurs in Heemstede 
– vrijdag, zaterdag en zon-
dag jl - bood een keur aan 
kunstzinnige uitingen, zoals 
te doen gebruikelijk op de 
Kunstbeurs. Er was alle ruim-
te voor ontmoeting met kun-
stenaars, op een laagdrem-
pelige wijze. De eerste keer 
vormde de Pinksterkerk aan 
de Camplaan nog decor voor 
de samengebundelde Heem-
steedse kunst, anno 2017 
doet SportPlaza dienst als 

beurslocatie. Ruimte genoeg 
hier en tevens de mogelijk-
heid om in het restaurant 
van SportPlaza even met een 
kop koffie op adem te komen. 
Als je alle stands bezocht 
had dan moet je dat immers 
even laten bezinken… zoveel 
fraais! Als kunstenaar mag je 
toch trots zijn dat je je cre-
ativiteit en fantasie kunt om-
vormen tot iets dat een lust 
voor het oog is. Grote kleur-
rijke werken die durfals pre-
senteren kunnen je ding zijn 
of juist ingetogen fotokunst 
voor de liefhebbers van sere-
niteit. Een ander maakt siera-
den van krantenpapier of ge-
bruikt voor kunstuitingen af-
valmateriaal. Prachtig, prach-

tig, er was zóveel te zien. Het 
gaat verder dan schilder-
kunst alleen… En het mooie 
van alles: het geeft hoop en 
inspiratie voor de toekomst. 
Wie iets moois kan vervaardi-
gen maakt het leven eenvou-
digweg mooier. 

Er werden trouwens goe-
de zaken gedaan; een beurs 
houdt immers in dat er ook 
gekocht kan worden. Wie ook 
verkocht was dichter Mar-
ten Janse. Hij droeg uit eigen 
werk een persoonlijk gedicht 
voor en de kosten? slechts 1 
euro!
Joke van der Zee

Elders in deze krant een foto-
terugblik.
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Heemstede - Na twee jaar 
en drie maanden zit de klus 
van Monique Klompé er op. 
Als interim-directeur van WIJ 
Heemstede is ze veel lan-
ger gebleven dan aanvanke-
lijk de bedoeling was. Na het 
vertrek van de voormalige di-
recteur Sjaak Struijf werd zij 
aangezocht als interim-di-
recteur om de zaak in gang 
te houden. Vanuit de politiek 
kwam druk om de Stichting 
Welzijn ouderen Heemste-
de (WOH) te integreren in de 
organisatie van Casca daar-
na volgde Kontext als extra 
‘lood’ aan de culturele-, wel-
zijn- en ouderenstam. Dat al-

les onder de nieuwe naam 
WIJ Heemstede. Casca bleef 
alleen nog bestaan voor de 
kinderopvang.
Monique begeleidde dit pro-
ces met succes. Nu alles op 
de rails staat is het voor haar 
tijd om zich opnieuw vast te 
bijten in een nieuw project. 
“Er loopt van alles, maar con-
creet heb ik nog geen be-
sluit genomen”, zegt ze met 
een glimlach. “Ik heb iets met 
mensen aan de onderkant 
van de samenleving voor hen 
wil ik mij blijven inzetten.” 
Het was zeker geen eenvou-
dige opgave om de verschil-
lende bloedgroepen waar-

uit WIJ nu bestaat op een 
lijn te krijgen. Het is haar ge-
lukt en wie je ook spreekt al-
le lof komt haar toe. Tijdens 
de ‘Vrolijke vrijdagmiddag’, 
een middag waar verschil-
lende activiteiten worden ge-
organiseerd in De Luifel, nu 
op 31 maart, werd er door ve-
len afscheid van haar geno-
men. Wethouder Christa Kui-
per en stichtingsvoorzitster 
Marianne den Haan voerden 
het woord. Bloemen en ca-
deaus vielen haar ten deel. 
Het werk in Heemstede zit er 
nu op. Monique is nu op weg 
naar een nieuwe uitdaging.  
Eric van Westerloo

Werk in Heemstede zit er nu op
Afscheid Monique Klompé bij WIJ HeemstedeGeïnteresseerd in

raadswerkzaamheden?
 In maart 2018 kiest Heemstede een nieuwe 

gemeenteraad.

GroenLinks zoekt maatschappelijk betrokken 
mensen die mee willen helpen het Heemsteeds 
beleid schoner, groener, duurzamer en socialer 

te maken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
de fractievoorzitter Eric de Zeeuw.

edezeeuw@heemstede.nl 06-53199211
of met fractielid tvanderheijden@heemstede.nl

06-24870840

In het midden scheidend interim-directeur Monique Klompé.

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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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 9 april, 10u. ont-
moeting.Jaarvergadering 
o.l.v. dhr. R. Elbers. Aanbid-
dingstijd met Y. Elbers.

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

Zondag 9 april, 10u.: dr. Aad 
van Egmond. Palmpasen, 
mmv de cantorij, olv Addy 
Alberts.
Witte Donderdag, 19.30u.: 
ds. Jolien Nak. Dienst van 
Schrift en Tafel, mmv har-
piste Regina Ederveen.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 9 april - Palmpasen
Oude Kerk, 10u.: ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar). 
17u. Kunstvesper in Oude 
Kerk.
Donderdag 13 april - Wit-
te Donderdag, Oude Kerk: 
19.30u. ds. P.I.C. Terpstra, 
dienst van Schrift en Tafel.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 9 april om 10.00 uur
7e lijdenenszondag.
Proponent J. Mulder uit 
Hilversum.
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

Zo. 9 april Palmzondag 10u. 
Woord- en comm.viering, 
ps. A. Dekker, In Between.
 
Do. 13 april Witte Donder-
dag, 19u. Eucharistievie-
ring, kap. J-J. van Peper-
straten, Bavokoor/

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 9 april, 10u. Vg Ds. 
A. Molendijk (Heemstede)
Palm Pasen/Kinderdienst 
We luisteren naar het ver-
haal over Palm Pasen en 
versieren Palm Pasen stok-
ken met slingers en lek-
kers.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

In 1924 zien we bij de Ge-
meente Heemstede een 
bouwtekening voor een 
woon- en winkelhuis voor 
Raadhuisstraat 16 en 18. 
Bouwtechnisch niet alleen 
aan elkaar verbonden, maar 
ook door de familie Roest. De 
toenfoto is een fragment uit 
een foto van 1955 van John 
Heeren.
Nummer 18 werd het winkel-
pand, nummer 16 werd voor-
namelijk woonhuis. In het 
adressenboek van Haarlem 
van 1 januari 1929 woonde 
G. van de Kamp met als be-
roep ‘verver’ op nr. 16. Echter 
in hetzelfde adressenboek le-
zen we op resp. 16 en 18  J. 
Roest en J.F. Roest naast el-
kaar als lood- en zinkwerker, 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (9)

electricteits bureau. In het 
adressenboek van 1 januari 
1930 woonde o.a. ook nog J. 
Noë (borstelmaker) op num-
mer 16. Hoe dat dan precies 
verdeeld zat op dit adres is in 
de adressenboeken niet dui-
delijk. De familie Roest zat 
lang op de Raadhuisstraat. In 
het adressenboek van 1 ja-
nuari 1951: J. Roest op num-
mer 16 en als buurman J.F. 
Roest (loodgieter/electri-
cien) op nummer 18. Jacobus 
Roest is op nr. 16 gestorven 
in juli 1960 op 92 jarige leef-
tijd. Zijn weduwe woonde er 
op 1 november 1971 nog. 
In het adressenboek van 1 
november 1957 wordt C. Bos 
(fabrieksarbeider) ook ge-
noemd op nr. 16 en in 1963 

als monteur. In 1969 is C. Bos 
elektricien. In het stratenboek 
van 1 januari 1975 wordt C. 
Bos nog steeds op nr. 16 ver-
meld. In 1979 hebben we een 
bouwtekening voor een ge-
velaanpassing voor Horlo-
gerie Schutter. Op 1 januari 
1993 wordt Technisch Instal-
latiebureau J. Th. Van Riet & 
Zonen BV vermeld op 16a.en 
vanaf augustus 1993 tot he-

den zit Johan Heeren Kapper 
op dit adres.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 3 april 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). 





Als ouders gaan scheiden zal meestal één van hen 
verhuizen. Wat als de ouder met de kinderen wil ver-
huizen naar een andere provincie of naar het buiten-
land? De achterblijvende ouder geeft niet altijd toe-
stemming. De verhuizende ouder kan de rechtbank 
dan verzoeken vervangende toestemming te verle-
nen. De Hoge Raad heeft in 2008 een uitspraak ge-
daan, waarin is bepaald dat naast het belang van het 
kind, moet worden gekeken naar alle omstandighe-
den van het geval. De rechter toetst sindsdien aan 
verschillende criteria waaronder de noodzaak om 
te verhuizen, de mate waarin de verhuizing is door-
dacht en voorbereid, de alternatieven, de maatrege-
len om de gevolgen van de verhuizing te compense-
ren en hoe de communicatie verloopt tussen de ou-
ders. Hoewel de criteria duidelijk zijn, is de uitkomst 
van een dergelijke procedure lastig te voorspellen. 
Er valt in de rechtspraak geen vaste lijn te ontdek-
ken. Onlangs wees de Hoge Raad een verzoek van 
een moeder die naar Duitsland wilde verhuizen af. Zij 
was zwanger van haar nieuwe partner en wilde met 
hem, hun (nog ongeboren) kindje, haar zoon uit een 
eerdere relatie en de kinderen van haar nieuwe part-
ner een gezin gaan vormen. De Hoge Raad volgde 
het Hof die had geoordeeld dat de moeder de nood-
zaak om te verhuizen niet had aangetoond. Zo had 
zij nog geen werk gevonden in Duitsland. Ook had ze 
de verhuizing niet goed doordacht en voorbereid. Va-
der hoorde pas achteraf (van het kind) dat de moeder 
was verhuisd. Bovendien was sprake van een slechte 
communicatie tussen de ouders. Ook bracht de ver-
huizing hoge kosten van het heen en weer reizen met 
zich mee. Tot slot had het kind logopedie nodig. Die 

kon hij in Duitsland niet krijgen zo-
lang hij de Duitse taal niet goed be-
heerste. De moeder moest terugver-
huizen naar Nederland. 

De verhuizende ouder moet zich al-
dus bewust zijn van de belangen van 
de kinderen en de andere ouder en 
de voorgenomen verhuizing goed 
voorbereiden en bespreken. 
mr. E. van Haasteren

Column

‘Vervangende toestemming 
voor verhuizing’

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

‘Haal Vomar uit het plan”
Winkelvisie niet ongeschonden door de raad
Heemstede - Op 30 maart 
stond de tweede termijn van 
het beraad over de winkel- 
visie op de agenda. Wethou-
der Nieuwland (D66) had 
graag gezien dat het plan in 
zijn totaliteit werd aangeno-
men inclusief de oppositie. 
Dit lukte niet. De nieuwe Vo-
mar bleek opnieuw een strui-
kelblok. Klaasen (D66) vond 
het een mooi plan en kwam 
met wat verbeterpunten zo-
als parkeren via de app, het 
upgraden van de Binnendoor 
en beter handhaven in de Jan 
van Goyenstraat. Van der He-
ijden (GroenLinks) had meer 
noten op haar zang. De con-
sultatie van alle betrokke-
nen vond zij onvoldoende, 
bewoners zijn onvoldoen-
de geraadpleegd, het colle-
ge kiest voor de onderne-
mers. Leefbaar wordt niet 
een keer genoemd, de win-
keliers 21 maal. GroenLinks 
wil een brede fietsstrook en 
stelt het parkeertarief ter 
discussie. Volgens de par-
tij wijst het koopstromen on-
derzoek uit dat er geen be-
hoefte is aan een Vomar. Ra-

dix (VVD) wil haast maken. 
“Kijk om je heen Halfweg en 
Schalkwijk bereiden uit, pak 
door en begin”, hield hij zijn 
collega’s voor. “De Vomar 
levert 100 extra parkeer-
plaatsen op en graag minder 
regels en meer mogelijk ma-
ken.” Het CDA, bij monde van 
Marieke Waterlander, vraagt 
de gemeente actief te hel-
pen bij het aantrekken van 
nieuwe ondernemers. Ook 
vraagt zij aandacht voor de 
bewoners van de Jan van 
Goyenstaat want het moet 
ook daar prettig wonen blij-
ven. Zij wil samen met bewo-
ners Binnenweg/Raadhuis-
straat e.o. zoeken naar extra 
parkeerruimte tot slot vraagt 
zij om plannen voor de bin-
nendoor.
Van der Have (HBB) wil op 
momenten van de dag het 
parkeertarief omlaag doen 
of afschaffen. Aandacht voor 
de steeds toenemende bak-
fietsen, die dienen ook een 
plaats te krijgen. Zij neemt 
het op voor De Glip winke-
liers die een extra super-
markt op de Binnenweg niet 

zien zitten. HBB twijfelt over 
het nut van de Vomar garage. 
Maas (PvdA) vond het maar 
een truc van het college om 
een totaalplan inclusief de 
Vomar te presenteren. “Daar 
gaan wij niet in mee”, betoog-
de hij stellig. Bewoners ge-
ven aan nooit gehoord te zijn, 
parkeertarief moet gediffe-
rentieerd worden. Hij vond 
dat het noorden juist behoef-
te had aan een winkel à la de 
Vomar. “Zolang de Vomar in 
het plan staat, gaan wij niet 
akkoord.” HBB stelde voor de 
Vomar uit het plan te halen.
Wethouder Nieuwland was 
daar niet gelukkig mee, maar 
vindt het wel belangrijk dat 
het plan raadsbreed wordt 
gedragen. Hij gaat zich be-
raden om het in een ande-
re vorm te gieten. Ten aan-
zien van de Binnendoor 
kon hij melden dat de eige-
naren geen behoefte heb-
ben om mee te werken. Het 
plan om een terras over de 
Blekersvaart aan te leggen 
stuitte op weerstand van het 
Waterschap.
Eric van Westerloo

Sponsor TV HBC damesteam
Heemstede - Dit is het 2e dames team van TV HBC dat de komende zaterdag start in de 
voorjaarcompetitie en denkt te promoveren in deze poule.

Komisch drama
Heemstede - Woensdagavond 12 april wordt om 20.00 
uur in De Luifel een komisch drama getoond. Het gaat 
om de 59-jarige Ove, de knorrepot van de wijk. Enkele ja-
ren geleden is hij afgezet als voorzitter van de vereniging 
van eigenaren van het appartementencomplex. Hij kon 
dat niet verkroppen en blijft het gebouw met harde hand 
regeren. Wanneer de zwangere Parvaneh met haar ge-
zin tegenover hem intrekt, en per ongeluk Ove zijn brie-
venbus opent, ontstaat er een onverwachte vriendschap. 
Entree 7,- euro. 
Reserveren: www.wijheemstede.nl of (023)5483828.
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Bitches met Tom Arens.

‘De bekentenis van een bitch’
Heemstede - Lady Macbeth 
is een voorstelling vol drama, 
lust, humor, macht en on-
macht.
In het klassieke verhaal krijgt 
de Schotse landheer Mac-
beth, na een gewonnen veld-
slag, van drie heksen de 
voorspelling te horen dat 
hij op een dag koning van 
Schotland zal worden. Ver-
teerd door ambitieuze ge-
dachten en aangezet door 
zijn vrouw, doodt Macbeth 
koning Duncan en neemt be-
zit van de troon. Hij wordt een 
tirannieke heerser, overmand 
door angst en schuldgevoel 
en is verplicht om zelfs nog 
meer te doden om zichzelf te 
beschermen tegen ontmas-
kering. Het bloedbad leidt 
Macbeth en zijn meedogen-

loze vrouw naar krankzinnig-
heid en ten slotte de dood. . 
“Ik was heel erg geïntrigeerd 
door lady Macbeth. Zij is de 
motor en aanstichter van al-
les”, aldus regisseur Jus-
tin le Bruyn. “Een vrouw met 
een gespleten persoonlijk-
heid. Daarom laat ik haar ook 
door vijf verschillende actri-
ces spelen.” Lady Macbeth, 
de bekentenis van een bitch 
van de Haarlemsche Tooneel 
Club, regie en bewerking 
Justin Le Bruyn is zaterdag  8 
april en zondag 9 april (aan-
vang 20.15 uur) te zien in de 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Kaarten à 
12,50 euro (studenten /CJP 8, 
00 euro) zijn te bestellen via 
www.haarlemschetooneel-
club.nl of tel: 023-5380076.

Passieconcert in Oude Kerk
Heemstede - Zondag 9 april 
is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heem-
stede een Passieconcert. Dit 
concert wordt uitgevoerd 
door het koor Plus Minus on-
der leiding van Wil Bakker.
Het koor zingt twee delen uit 
het ‘Stabat Mater’ van Karl 
Jenkins. Dit, in het Latijn ge-
zongen, Stabat Mater gaat 
over de diepbedroefde moe-
der die haar geliefde zoon 
aan het kruis ziet lijden. Karl 
Jenkins heeft dit werk aange-
vuld met teksten van ande-
ren, die allen verwijzen naar 
het verwerken van een groot 
verlies. Het lied ‘And the mo-
ther did weep’ is een zinssne-
de  die steeds maar herhaald 
zal worden in vele talen. Ook 
het ‘Ave Verum’, in de versie 
van Jenkins, is toegevoegd. 
De begeleiding is in handen 
van Oksana Polman op de pi-
ano.

Van John Stainer is er uit het 
paasoratorium ‘The Crucifixi-
on’ een aantal Hymnes ge-
kozen waarbij het aanwezige 
publiek delen mee kan zin-
gen. Dit onderdeel wordt be-
geleid door Piet Hulsbos op 
het orgel van de Oude Kerk.
Het koor Plus Minus is opge-
richt in 1995 door Wil Bakker. 
Het koor heeft in de loop der 
jaren een veelzijdig repertoi-
re opgebouwd dat bestaat uit 
kerkmuziek, populaire wer-
ken als musicalsongs, pop- 
en folksongs. Zij treden re-

gelmatig op in de omgeving.
Wil Bakker is 40 jaar full time 
werkzaam geweest in het 
speciaal onderwijs. Zij is als 
hobby kerkmuziek gaan stu-
deren en heeft in 1989 haar 
diploma Cantor behaald. 
Sinds 1989 is Wil Cantrix van 
de Cantorij in Heemstede.
Oksana Polman is geboren 
in Oekraïne. Daar volgde zij 
haar muzikale opleiding maar 
kwam in het jaar 2000 naar 
Nederland, werkt als piano-
docent en treedt op in ka-
mermuziek ensembles.
Piet Hulsbos studeerde or-
gel en koordirectie aan het 
Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. Hij is vaste or-
ganist in de PKN kerken van 
Heemstede. Is dirigent van 
diverse koren, waaronder het 
COV in Haarlem.
Dit concert begint om 15.00 
uur. Na afloop is er een deur-
collecte voor het Vleugel-
fonds. Daarna zijn koffie, 
thee en gebak verkrijgbaar in 
de Pauwehof.

‘Een onderwerp dat ieder raakt’
Heemstede - Donderdag 
13 april vanaf 14.00 uur or-
ganiseert NvvH een lezing 
over borstkanker. Die vindt 
plaats in het Oude EHBO-ge-
bouw aan de Herenweg 88a 
te Heemstede,
Borstkanker komt heel veel 
voor, ieder jaar krijgen bij-
na 15.000 mensen borstkan-
ker. U kent misschien iemand 
in uw directe omgeving die 
borstkanker heeft gehad of 
misschien u zelf. In de mo-
len waar je in terecht komt, 
over de vooruitzichten en de 
verschillende behandelingen, 
zoals operatie, bestraling of 
chemotherapie.
In deze lezing wordt uitge-
legd wat de radioloog kan 
doen om borstkanker op te 
sporen of uit te sluiten. Wat 
kun je zien op een mammo-
grafie, een echo of MRI-scan 
en wanneer doe je dat? Ook 

komt aan bod hoe het be-
volkingsonderzoek werkt en 
waarom dat alleen bij een 
leeftijd van 50 tot 74 jaar 
wordt gedaan.
Dhr. R. Bezooijen, radioloog 
en werkzaam in het Medisch 
Spectrum Twente in Ensche-
de, heeft als aandachtsge-
bied o.a. beeldvorming van 
de borst en geeft al een aan-
tal jaar een internationa-
le cursus over MRI van de 
borst.
Het is een onderwerp dat ie-
der raakt. Hoe eerder deze 
gevreesde ziekte gediagnos-
ticeerd wordt, hoe beter.
Neem gerust uw buurvrouw 
of vriendin mee (kosten 2,50) 
naar deze lezing.
Voor meer inlichtingen over 
deze actieve 55+ vrouwen-
vereniging kunt u bellen 023-
5477486 of kijk op:
www.nvvh.nl.

Leuke Paasactie voor scholen 
bij De Koffiemeulen!

Heemstede - Sinds 1 april heeft De 
Koffiemeulen een nieuwe eigenaar. 
Frans de l’Orme gaat de winkel aan de 
Binnenweg 79c samen runnen met zijn 
vrouw Sonja.
De Koffiemeulen is een speciaalzaak in 
koffie, thee en chocolade. Tevens is er 
een schenkerij waar de klant kan genie-
ten van een perfecte espresso, cappuccino, 
latte macchiato en nog vele andere koffieva-
riaties. Uiteraard zijn er heerlijke taartjes en is 
er een kleine lunchkaart. Ook kan de klant bij 
De Koffiemeulen kiezen uit meer dan 80 
soorten thee en heeft de zaak een enorm 
assortiment van de lekkerste ambachtelijk 
gemaakte chocolade. Op de silo’s treft u 

18 verschillende soorten koffies allemaal 
door de huisbrander wekelijks vers ge-
brand.
Goed te weten dat de klanten bij de Koffie-
meulen zelf de diverse koffiemachines kun-
nen gebruiken om de perfecte kop koffie te 
zetten.
 
Voor alle scholen in Heemstede hebben 
Frans en Sonja een leuke actie bedacht. Kijk 
elders in deze krant wat je moet doen om 
een mega groot Paasei te kunnen winnen.

De Koffiemeulen heet iedereen van harte 
welkom! Op de Binnenweg 79c in Heem-
stede.

Frans en Sonja in hun nieuwe winkel ‘De Koffiemeulen’.
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Brand op hennepkwekerij in 
bedrijfspand Industrieweg
Heemstede – De brandweer 
is zondagavond 2 april op 
een hennepkwekerij gestuit 
bij het blussen van een brand 
in een bedrijfspand aan de 
Industrieweg. Even na elven 
werd de brand in het pand 
aan de Industrieweg ont-
dekt waarop direct de brand-
weer werd gealarmeerd. De 
rook uit het gebouw was 
goed zichtbaar. De brand-
weer heeft een deur aan de 
zijkant van het gebouw moe-

ten forceren om naar binnen 
te kunnen komen en het vuur 
te blussen. Bij de bluswerk-
zaamheden ontdekten de 
hennepkwekerij. De ruimte 
is geventileerd wat een ster-
ke henneplucht opleverde in 
de omgeving. Het is nog on-
duidelijk waardoor de brand 
precies is ontstaan en hoe-
veel planten er zijn aange-
troffen.
De politie heeft de zaak in 
onderzoek.

Foto: Michel van Bergen

Zaaien doet Zoemen!
‘Gaat nog altijd niet goed met wilde bijen’
Heemstede – Op zater-
dag 22 april (dag van de 
Aarde) zaait Nederland tij-
dens de al weer vierde edi-
tie van de Landelijke Zaai-
dag voor bijen, vlinders en 
andere bestuivers. Niet al-
leen in Heemstede, maar 
ook in andere delen van het 
land wordt die dag volop ge-
zaaid. De gemeenten Heem-
stede en Langedijk onderte-
kenen tevens het convenant 
van bij-vriendelijk handelen.                                         
Het gaat nog altijd niet goed 
met de (wilde)bijen. Min-
der bloemen, het gebruikma-
ken van bestrijdingsmidde-
len en ziektes onder de bijen 
zijn hier de oorzaak van. Om 
hier wat aan te doen bedacht 
hobbyimker Pim Lemmers uit 
Heemstede de zaaiactie: “Het 
is ongelooflijk hoe deze dag 
opnieuw onder de mensen 
leeft”, zegt hij. “Mensen reali-
seren zich dat het slecht met 
de bijen gaat en dat zonder 
deze beestjes de schappen 

in de winkels leeg zijn. Hier-
door wil men graag iets te-
rugdoen. En daar ben ik blij 
mee. Het helpen van de bijen 
is niet afhankelijk van grote 
partijen, maar start natuurlijk 
al in je eigen tuin of balkon.”                                                                                                                                         
Rondom de Zaaidag, de dag 
wordt intussen ondersteund 
door de Bijenstichting, 

Greenpeace, Imkers Neder-
land en Operatie Steenbreek, 
worden diverse acties geor-
ganiseerd. Dit varieert van 
het plaatsen van bijenhotels, 
het inzaaien van spoorber-
men door Prorail tot het weg-
geven van gratis zakjes bio-
logisch bloemzaad. Nieuw dit 
jaar is de landelijke actie on-
der de scholen, met als mot-
to ´het beste idee om de bij-
en te helpen.’ Ook de scho-
len in Heemstede worden uit-
genodigd om mee te denken. 
Elise en Frederik, uit groep 7 
van de Prinses Beatrixschool 
in Heemstede, maakten zich 
vorig jaar al zorgen om de 
bijen. Toen hingen de twee 
kinderen posters op in de Jan 
van Goyenstraat. De tekst 
hierop was duidelijk: gebruik 
geen bestrijdingsmiddelen 
en mensen moet meer zaaien 
voor de bijen. Dit jaar zaaien 
de t wee d an ook g raag m ee.                                                                                                                          
Meer informatie:
www.bijenlint.nl.

Duik-clinic voor jeugd 
met diabetes 1

Heemstede - De Bas van der Goor Foundation organi-
seert zondag 9 april in Heemstede een unieke duik-cli-
nic in SportPlaza Groenendaal. Deze foundation zet zich 
al 10 jaar in voor kinderen met diabetes 1. Bas heeft zelf 
ook diabetes 1 en is oud-Olympisch volleybalkampioen. 
Sporten is voor iedereen belangrijk maar voor kinderen 
met diabetes 1 is dit nog belangrijker.

Deze dag gaan 20 kinderen duiken en snorkelen, een leu-
ke ervaring. Uiteraard is het ook belangrijk dat de kinde-
ren en hun ouders lotgenoten spreken. Tijdens de clinic 
ervaar je samen met leeftijdsgenoten dat duiken met di-
abetes type 1 mogelijk is en krijg je hiervoor nuttige tips. 
Naast het duiken krijg je ook een lesje snorkelen, altijd 
handig voor op vakantie. Dit alles onder begeleiding van 
professionele duikinstructeurs en een duikarts die tevens 
een diabetes type 1 specialist is.

De clinic is geschikt voor kinderen met diabetes in de 
leeftijd van 12 t/m 17 jaar.
Je bent welkom om 14.00 uur in SportPlaza Groenendaal 
in Heemstede. Het programma start met een presentatie 
over duiken met diabetes en de theorie rondom duiken. 
Vervolgens ga je zelf duiken en snorkelen. Na de duik- en 
snorkelclinic eten alle deelnemers een hapje en eindigen 
om 19.15 uur met het programma.
Je kunt meer informatie lezen op: 
https://www.bvdgf.org/evenementen/evenement/23475/
duikclinic-in-heemstede/

Normaal is het niet mogelijk dat iemand die jonger is dan 
18 jaar en diabetes 1 heeft een duikbrevet haalt.
Er is al een aantal jongeren van onder de 18 dat wel een 
duik brevet heeft, het is dus wél mogelijk.
Er is die middag ook een jongen van 16 jaar oud bij, hij 
heeft diabetes 1 en een duikbrevet.

Heemstede - Het seizoen van Kom in mijn tuin is bij-
na weer geopend: dat gebeurt op donderdag 13 april en 
vrijdag 14 april kan er van 16.00 uur tot 17.00 uur weer 
worden geschoffeld op het terrein aan de rand van het 
Groenendaalse bos. De moestuintjes worden dan weer 
beplant door de kinderen en ouders die zich hiervoor 
hebben opgegeven. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen 
terecht in de kindertuin: in een eigen tuintje van 10 m2 
gedurende het seizoen van april t/m september. Ze gaan 
wekelijks een uur na schooltijd groenten en bloemen 
kweken onder begeleiding van vrijwilligers.
De generatiektuin is bestemd voor ouders/grootouders. 
In een tuin van 15 m2 kun je met je (klein)kinderen een 
uurtje per week samen tuinieren? De oogst gaat uiteraard 
lekker mee naar huis!
En ook voor volwassenen en kinderen met een fysieke 
beperking is er mogelijkheid tot tuinieren: de ‘tuin op 
hoogte’ is ideaal voor mensen met een rolstoel of scoot-
mobiel of voor diegenen die slecht ter been zijn en moei-
lijk kunnen bukken; op stahoogte je eigen moestuin! 
Er zijn nog tuinen vrij!
Voor meer informatie: www.kominmijntuin.com

Kindertuinen en
generatietuinen weer van start

Kom In Mijn Tuin (KIMT) Halfstok om 
Brexit

Heemstede – Vorige week 
woensdag ondertekende 
premier May van Groot-Brit-
tannië de Brexit-verklaring. 
Daarmee stapte het land of-
ficieel uit de EU. Dat dit niet 
door iedereen wordt toe-
gejuicht is bekend. Ook in 
Heemstede zijn er anti-sen-
timenten voor dit uittreden, 
zoals bijgaande foto laat zien: 
de Britse vlag wappert fier, 
maar wel halfstok.
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Havenlab presenteert plannen 
voor de Haven van Heemstede
Heemstede - Vanaf de op-
richting in 1992 brak de lo-
kale partij HBB in hun ver-
kiezingsprogramma een lans 
voor meer inspraak door de 
burgers bij het tot stand ko-
men van plannen. Zij her-
haalde dit bij iedere nieu-
we verkiezingen. Ander par-
tijen in de raad konden zich 
gaandeweg ook vinden in het 
meer betrekken van de bur-
gers bij de ontwikkeling van 
plannen. Het duurde tot 2015 
totdat er een concrete mo-
gelijkheid kwam om de bur-
gers in te schakelen bij een 
groot project, zoals de inrich-
ting van de haven. Deze kans 
ontstond nadat  er bouw-
plannen voor de omgeving 
waren goedgekeurd zodat 
de gemeente moet zorgen 
voor de infrastructuur. In an-
derhalf jaar tijd ligt er nu een 

plan dat breed wordt gedra-
gen. Op zich een formidabe-
le prestatie.
Een groep van 18 nauw be-
trokkenen vormde het Ha-
venlab. In ongeveer 50 ses-
sies is er gesproken met om-
wonenden, gemeenteraad, 
winkeliers en ambtenaren. 
Men kan zich voorstellen dat 
de belangen nogal uiteenla-
gen. Knap dat er uiteindelijk 
een mooi plan op tafel ligt dat 
tegemoet komt aan de meest 
uiteenlopende wensen. De 
groep streefde een meer-
waarde na voor heel Heem-
stede, niet alleen voor pas-
santen met bootjes. In het 
voorliggende ontwerp zijn 
opgenomen: aanlegplaatsen, 
sloepenhaven, groen, een 
botenhelling, een wandelpad, 
een speelplek voor jongeren, 
vaste en ambulante hore-

ca, straatmeubilair, botenver-
huur en een plek voor evene-
menten.

Zo is tegemoetgekomen aan 
de vele wensen. De gemeen-
teraad was op 30 maart una-
niem positief en alle fracties 
spraken hun waardering uit 
voor het resultaat. Of het plan 
een-op-een wordt uitgevoerd 
wordt nu door de gemeente 
bekeken. Financiën en tech-
nische haalbaarheid spelen 
daarin een rol. Er liggen nog 
een paar uitdagingen voor de 
gemeente. Wat te doen met 
de extra parkeerdruk die mo-
gelijk ontstaat als ook de ver-
keerssituatie op de ventweg 
en de van den Eijndekade? 
Op termijn komt er vast een 
mooie Haven van Heemstede 
met dank aan het Havenlab. 
Eric van Westerloo

‘Wat is haalbaar en betaalbaar’
Woningbouw in het Manpadslaangebied lijkt onvermijdelijk
Heemstede - Al zeventien 
jaar wordt er gesteggeld wat 
er met het gebied ten noor-
den van de Manpadslaan 
moet gebeuren. Aanvankelijk 
had het Rijk geld beschikbaar 
om het gebied als natuur in 
te richten. Mede door de be-
zuinigingen van de laatste ja-
ren was het geld op. Ontwik-
kelaars kochten een groot 
deel van het gebied op met 
de bedoeling daar iets mee 
te doen. In het college HBB, 
VVD, CDA was afgesproken 
dat in ruil voor de overdracht 
van grond aan de gemeente 
er op bescheiden schaal ge-
bouwd kon worden. Na het 
vertrek van HBB uit het col-
lege stapte D66 in. Zij be-
dongen alles eens opnieuw 
te bekijken. Voor 50.000 euro 
werden alle voorgaande on-
derzoeken nog eens dunne-
tjes overgedaan. Nieuw is het 
proces om de inwoners naar 
ideeën te vragen hoe het ge-

bied in te richten. Op deze 
uitnodiging kwamen 44 re-
acties. 

Op 29 maart kwamen tijdens 
een avond, georganiseerd 
door de Historische vereni-
ging en de stichting Manpad, 
plannenmakers en belang-
stellenden bijeen in De Luifel. 
Gastsprekers van het Weste-
lijk tuinbouwgebied uit Haar-
lem, Landschap Noord-Hol-
land, Leyduin, landschapsar-
chitecten en bewoners van 
de Manpadslaan. Eenduidig 
was het allerminst, er waren 
kreten als: koester het kwel-
water, wat is haalbaar wat is 
betaalbaar, oog voor de his-
torie, Manpadslaan niet be-
lasten met extra verkeer, be-
houd ruige natuur en is er in 
Heemstede wel behoefte aan 
woningen. Opvallend was 
de suggestie van een land-
schapsarchitect om een der-
tigtal woningen her en der te 

bouwen waarbij het midden-
gedeelte vrij blijft als zicht-
lijn richting Leyduin. Hoe de 
woningen, soms op palen in 
het water, dan moesten wor-
den bereikt en de benodigde 
nutsvoorzieningen moeten 
worden gerealiseerd bleef 
onduidelijk. Els Zwartendijk 
van Landschap Noord-Hol-
land wees er op dat als er 
eenmaal natuur is die ook 
onderhouden moet worden. 
Zij zag mogelijkheden bij de 

Provincie subsidie te krijgen 
voor dat onderhoud. Alleen 
de heer Wierda van de His-
torische Vereniging wees de 
aanwezigen op het feit dat de 
ontwikkelaars 60% van het 
terrein in bezit hebben. Zon-
der hun medewerking is er 
geen plan. Deze ontwikke-
laars dienden eerder al een 
plan in dat, volgens hun ei-
gen mening, aan alle voor-
waarden voldoet. In dat plan 
komen er ruime kavels, is er 

Heemstede – Dat Brasse-
rie Sanz in de Jan van Goy-
enstraat lekkere (verras-

sings-)gerechten voor het 
diner voorschotelt, was al 
bekend. Vermaard zijn de 3- 
en 6-gangenmenu’s waar je 
je echt door laat verrassen. 
Een smakelijke beleving…
Nu heeft Sanz tevens lun-
ches op de kaart. Tussen-
de-middag eten komt steeds 
meer in schwung met heer-

lijke lichte gerechten, ge-
zond maar vooral eens iets 
heel anders dan een brood-
je kaas dat bij menigeen als 
lunch op tafel (thuis) staat. 
En kom, een goed glas wijn 
mag er ook bij. Woensdag tot 
en met zondag, vanaf 12.00 
uur, kunt u aanschuiven bij 
Sanz. Laat u verrassen door 

de creatieve en inspireren-
de kok. Straks, met wat aan-
genamere temperaturen na-
tuurlijk ook buiten maar bin-
nen is het eveneens gezellig 
eten… Bij Sanz is de sfeer 
altijd gemoedelijk en warm.
Informeer en reserveer bij 
Sanz, Jan van Goyenstraat 
31 in Heemstede. Tel 023-

5291892. Alle dagen ge-
opend (de lunches alleen 
van woensdag t/m zondag).
Joke van der Zee

veel aandacht voor groen, 
duurzaam bouwen, ontslui-
ten via de Herenweg en niet 
via het Manpad.
Zij bieden de ruimte om haal-
bare plannen alsnog in te 
passen.
Het gebied zelf heeft nu een 
agrarische bestemming, al 
is daar geen droog brood 
meer mee te verdienen. Het 
heeft geen landschappelij-
ke waarde. Jaap Verschoor 
(HVHB )rekende voor dat 
er in Heemstede nog klein-
schalige bouwprojecten mo-
gelijk zijn. Daar zou dit ge-
bied niet voor hoeven te wor-
den opgeofferd. Een veelheid 
aan voors en tegens kwam 
aan bod. Ondanks de goed-
bedoelde pogingen bleef een 
alles omvattende conclusie 
uit. Het kan haast niet anders 
dan dat via bescheiden wo-
ningbouw de rest van het ge-
bied als natuur wordt inge-
richt. Helemaal niets doen is 
ook een optie.
Hoe het verder gaat? De ge-
meenteraad beslist nog voor 
de zomer.
Eric van Westerloo

Nu ook genieten van heerlijke lunches bij Sanz
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Van Dam presenteert nieuwe winkel
Heemstede – Het pand is 
hetzelfde maar verder heeft 
de ‘chocoladewinkel’ van Van 
Dam aan de Raadhuisstraat 
60 een complete metamor-
fose ondergaan. Van tijd tot 
tijd moet je vernieuwen om je 
klanten te kunnen blijven ver-

rassen. Nou, dat is Willem en 
Miranda van Dam gelukt! Af-
gelopen woensdag, 29 maart, 
hield het ondernemerspaar 
de opening van de vernieuw-
de zaak. Aanwezigen keken 
hun ogen uit! Niet alleen naar 
de mooie, chique uitstraling 

die de winkel heeft gekregen 
maar natuurlijk ook naar dat 
fantastische lekkers dat keu-
rig ‘klaarligt’ om gekocht en 
niet lang daarna geproefd 
te worden: zalige bonbons 
en alles dat er van chocola-
de te maken is. Uiteraard zijn 
daar deze periode ook Paas-
hazen en andere Paaschoco-
lade artikelen bij. Van Dam is 
het gelukt om de chocolate-
rie een stadse en exclusieve 
uitstraling mee te geven met 
alleen al dat prachtige stijl-
volle logo van gouden letters 
op een zwarte achtergrond: 
Van Dam. Kort en krachtig. 
Van harte welkom! Let op, het 
ijsseizoen begint bij Van Dam 
op 21 april, dan kunt u tevens 
kennismaken met de gewel-
dige smaken van de gelate-
rie. Telefoon: 023-5478877. 
Website: www.chocola.nu.
Joke van der Zee

Kunstbeurs lust voor het oog
Heemstede – Fotokunst, moderne schilderijen, sieraden, beeldhouwkunst, poëzie, 
keramiek… er was een interessant aanbod kunst te zien én te koop op de Kunstbeurs, die 
het afgelopen weekend plaatsvond in SportPlaza Heemstede. De organisatie kijkt terug 
op een geslaagd evenement.
Joke van der Zee

Egelopvang zoekt collectanten
Regio - Egelopvang Haarlem en omstreken vangt jaar-
lijks in de regio rond de 300 egels op. De verzorging en 
medische behandeling om ze weer in de natuur te kun-
nen uitzetten is een zeer kostbare zaak. Het aantal op-
vangegels neemt de laatste jaren steeds meer toe. Wie 
heeft er nog een paar uurtje over om te helpen met col-
lecteren? De collecte in Heemstede is van 18 april t/m 22 
april. Informatie en aanmelden collecte: egelopvanghaar-
lem@gmail.com of 06-81172378.

Kinderdagverblijf Pierewiet 
begroet nieuwe buren
Heemstede - Marion Höc-
ker, locatiemanager kinder-
dagverblijf Pierewiet kwam 
afgelopen maandag met een 
aantal peuters naar de offici-
ele opening van het dagcen-
trum Heemstroom van Zorg-
balans.
Heemstroom is een ontmoe-
tingscentrum dat is geves-
tigd in locatie de Molenwerf 
van WIJ Heemstede aan de 

Molenwerfslaan. De peuters 
hebben een mooi kunstwerk 
gemaakt die aan de mensen 
van het ontmoetingcentrum 
is aangeboden. Daarna werd 
er samen muziek gemaakt 
en hopelijk kunnen voor de 
kinderen van Casca Kinder-
opvang en de ouderen van 
Heemstroom in de toekomst 
vaker samen activiteiten on-
dernemen.

 
12   de Heemsteder  •  5 april 2017 





Heemstede –  Drie mode-
shows op een dag met totaal 
50 creaties, geshowd door vijf 
mannequins, Reyngoud Mo-
de kreeg het ook dit voorjaar 
weer voor elkaar in samen-
werking met Brabants Schoe-
nenhuis by Dungelmann die 
voor de schoenmode tekende.
Eigenares Mea Klay liet zich 
inspireren door nieuwslezeres 
Annechien Steenhuizen die 
met haar elegante pumps met 
hoge hakken de aandacht 
trekt en laat zien dat het  al-
tijd een mooi en vrouwelijk plaatje ople-
vert. Wat gaat het modebeeld bepalen de-
ze zomer? Pantalons met bandplooien en 
wijde pijp zijn spectaculair, zeker in com-
binatie met een kort jackje en hoogge-
hakte schoenen.
Wat de kleuren betreft zagen we veel 
lichtgrijze tinten, diverse blauwnuances 
waaronder het jeansblauw en de accent-
kleuren abrikoos, koraalrood en zachtro-
ze, een erg frisse look voor het nieuwe 
voorjaar. Comfortabele en soepele tech-
nostoffen die lekker draagbaar zijn, is he-
lemaal van nu. Ze zorgen voor een even 
stoer als vrouwelijke uitstraling en zijn 
geschikt voor elke gelegenheid. Verder 

shirtjes met grafische prints 
en de brede of de Bretonse 
strepen gedragen met bom-
berjacks zijn een ander voor-
beeld van leuke combinaties.
Nieuwe nachtmode bij Reyn-
goud is vertegenwoordigd 
met het merk Skiny uit Oos-
tenrijk, nachthemdjes met 
spaghettibandjes en broe-
ken met tijgerdetails en 
bloemprint voor een jeug-
diger publiek en vriendelijk 
van prijs. Andere vertrouw-
de merken die verkrijgbaar 

zijn bij Reyngoud zijn onder meer Expres-
so, Oui, Sandwich, Esqualo, Taifun, Mona-
ri, Olsen, Tramontana, Zerres en Brax.
Naast een mooie pump is qua schoen-
mode de sneaker van bijvoorbeeld Puma 
of een espadrille van het merk Toms een 
goed alternatief, sportief en comfortabel.
De uitgebreide modeshow van 45 mi-
nuten werd afgesloten met het comple-
te team van mannequins in een offwhite 
outfit afgezet met kanten details. Het 
voorjaar is weer begonnen.
Reyngoud Mode & Lingerie is gevestigd 
aan de Binnenweg 121 in Heemstede - 
tel. 023-528 04 65.
Mirjam Goossens

Het voorjaar is begonnen
bij Reyngoud Mode

“Drogers, waarom zijn die?”
Schoolproject Parnassiaschool over water
Heemstede - Onlangs kwa-
men de kinderen van groep 
1/2 A van de Parnassiaschool 
uit Santpoort-Noord bij Slen-
ders Wasserij Stomerij op be-
zoek om te kijken wat een 
wasserij zoal met water doet.
Sjaak ving de groepen op in 
de winkel, waar klanten hun 
spullen brengen. Er werden 
al meteen vragen gesteld: 
“Waarom brengen mensen 
hun was naar een winkel?” 

“Wat kan je eigenlijk allemaal 
laten wassen?” Dat de was 
gesorteerd moet worden be-
grepen de meeste kinderen 
wel. Iedereen weet wat er ge-
beurt als je vader of moeder 
een rode sok mee wast met je 
witte kleren... Echt spannend 
werd het toen iedereen ging 
kijken bij de wasmachines. In 
de kleinste machine kan wel 
drie keer zoveel als thuis, in 
de grootste wel tien keer!

Ertegenover staan nóg gro-
tere machines, de drogers. 
“Waarom zijn die? Thuis han-
gen we het aan de waslijn. 
Hebben jullie ook een was-
lijn?” Als dank voor de rond-
leiding kreeg Slenders een 
prachtig spandoek, deze is te 
bewonderen in de winkel aan 
de Narcissenstraat 4 in Sant-
poort-Noord. 
Lees het hele verslag op 
www.slen.nl.
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Vernieuwend, hergebruik en anders kijken
Fokelien Faber exposeert in Raadhuis
Heemstede – Ze laat de verf 
van haar leerlingen opdrogen 
op hun paletten en schraapt 
de verf er later af. Wat je 
dan ziet is niet te geloven, zo 
mooi, zo kleurrijk, zo authen-
tiek, daar kan je alleen maar 
leuke dingen van maken. Ze 
zag in een weekend vol be-
langrijke voetbalwedstrijden 
mooie shots van voetballij-
ven in houdingen die ze vast-
legde. Die tekeningen leg-
de ze vol stukjes verf van pa-
letten en het recycleschilderij 
was er. Ze verwerkt de stuk-
jes verf zelfs in afgietsels van 
babypoppen die daarmee 
onverwachte uitdrukkingen 
krijgen. Verrassend. Fokelien 
Faber is beeldend kunstenaar 
(1943). Zij  begon in 1991 met 
haar partner Pieter Berkhout 
de Kunstacademie Haarlem 
en Leiden. De Kunstacade-
mie is inmiddels uitgegroeid 
tot meerdere locaties in 
Haarlem en Leiden. In de les-

sen schilderkunst schenkt zij 
vooral aandacht aan de klas-
sieke benadering van ruimte, 
volume, maten, verhoudin-
gen en de anatomie van de 
mens. Daarnaast vrij werken. 
het ontwikkelen van eigen 
thema’s en een persoonlijke 
manier van vormgeven. Daar 
hoort een technische ont-
wikkeling bij, materiaalken-
nis, experimenteren en artis-
tiek inzicht. Toen zij eens rol-
len van transparante polyes-
ter van de filmindustrie kreeg 
zag ze gelijk hoe daar crea-
tief mee te gaan werken. Het 
thema mens. Portretten die 
meer zeggen als kunstenaar 
en een appèl doen op de cre-
ativiteit van de kijker. Kijken 
naar mensen. Werken  met 
verschillende lagen, transpa-
rant en met vitrage dat wat 
meespeelt met de silhouet-
ten. Niet gevangen in een 
lijst, soms wat bollend naar 
voren of naar achteren, han-

gend kan je er zo om heen 
lopen, steeds anders bekij-
ken en beleven. Steeds weer 
andere wegen zoeken. In de 
Burgerzaal kunt u de he-
le maand april de kunst van 
Fokelien Faber zien en bele-
ven. Van opnieuw gebruikte 
materialen, waar je met cre-

Herman Koch signeert bij Blokker
Heemstede – Herman Koch 
schreef dit jaar het Boeken-
weekgeschenk. Op zater-
dag 1 april was hij te gast 
bij boekhandel Blokker om 
‘Makkelijk leven’ en zijn an-
dere romans te signeren.
Een uiterst vermakelijk boek-
je, noemde Blokkers eige-
naar Arno Koek het ge-
schenk. Geheel in Kochi-
aanse stijl vertelt de schrij-
ver over een andere bestsel-

lerauteur, maar dan van zelf-
hulpboeken. Het onbetwis-
te kassucces met veertig mil-
joen exemplaren wereldwijd 
is zijn boek ‘Makkelijk le-
ven’, een handboek dat een-
voudig is samen te vatten in 
een half A4’tje (zie de laat-
ste bladzijde), maar ja, daar 

legt niemand twee tientjes 
voor neer. Dus smeert hij zijn 
wijze lessen uit over zo’n 300 
pagina’s. Als studiemateriaal 
kocht Herman Koch twee van 
dergelijke boeken, maar ze 
bleven uiteindelijk ongelezen 
in de kast liggen. “Ik kwam 
erachter dat de schrijvers 
van dit genre veel uitgeno-
digd worden bij lezingen en 
voor televisieprogramma’s”, 
aldus Koch. “Als je die bekijkt 

krijg je een aardig inzicht in 
de materie.” Het makkelij-
ke leven van de zelfhulpgoe-
roe – het geld stroomt binnen 
bij hem en zijn echtgenote – 
krijgt een onverwachte wen-
ding die hem in een moreel 
dilemma brengt à la ‘Het di-
ner‘. Maak je de juiste keu-

zes, ook als het je eigen kind 
betreft of gelden dan ande-
re wetten? Of gaat de schrij-
ver zijn eigen tips toepassen, 
zoals: ‘probeer problemen 
niet altijd op te lossen door 
eraan te denken’ en ‘laat de 
tijd zijn werk doen’. De keu-
zes die hij maakt brengen 
hem uiteindelijk in een pre-
caire situatie waarbij het the-
ma van de Boekenweek, Ver-
boden Vruchten, om de hoek 
komt kijken.
De Boekenweek 2017 was 
een week verplaatst in ver-
band met de Tweede Kamer-
verkiezingen en kwam wat 
laat op gang, volgens Arno 
Koek, maar de verkoopcij-
fers zijn inmiddels vergelijk-
baar met vorig jaar. De ti-
tels die bij Blokker het vaakst 
over de toonbank gingen zijn: 
‘Je ziet mij nooit meer terug’ 
van Sonja Barend - onlangs 
nog te gast bij Blokker - , ‘De 
greppel’ van Herman Koch, 
‘De dood van Murat Idrissi’ 
van Tommy Wieringa’ en het 
DWDD boek van de maand 
maart “Een onberispelijke 
man’ van Jane Gardam.
“Stiekem hoop ik dat mijn le-
zers iets aan de tips hebben 
uit ‘Makkelijk leven’ verklaar-
de Koch, “het is heus niet al-
lemaal onzin wat er in deze 
zelfhulpboeken te lezen is, 
maar vaak weet je ze zelf al.”
En daarmee begon Herman 
Koch aan een van zijn laatste 
bezigheden van de Boeken-
week 2017.
Mirjam Goossens

ativiteit tot heel andere uitin-
gen komt. Uitdagingen die 
zij zoekt en vindt. Op 6 april 
wordt de tentoonstelling ge-
opend om 16 uur in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis. 
Voor exposities is het raad-
huis geopend op maandag, 
dinsdag en woensdag van 
8.30 tot 17.00 uur, op donder-
dag van 8.30 tot 19.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 16.00 
uur.
Ton van den Brink

Heemstede - Het voor-
jaar staat onder andere voor 
een nieuw begin, helderheid, 
schoonmaken en opruimen. 
Verandering en nieuwe we-
gen vinden horen daar ook 
bij. Het is ook een goed mo-
ment om te verhuizen. On-
derdelen van het oude huis 
blijven achter en de rest gaat 
een andere richting op. Zo is 
het ook in praktijk de Lente 
op de Valkenburgerlaan. Per 
1 mei gaat er verhuisd wor-
den. Een deel van de thera-
peuten vertrekt naar een an-
dere locatie, maar er blijven 
ook therapeuten op het ver-
trouwde adres.  Een splitsing 
dus en voor iedereen moge-
lijkheden tot de groei die bij 
de lente hoort.
De praktijk op de Valken-
burgerlaan / hoek Lentel-
aan  gaat bemand worden 
door Osteopathie Heemste-

Deze deur blijft open
de. Arjen Germans en Ga-
by Sol gaan vol frisse zin hier 
hun eigen plek vorm geven. 
Dezelfde plek wordt in een 
ander jasje gestoken. Nanda 
Sharon, natuurgeneeskun-
dig therapeut, blijft ook. Na 
24 jaar Lentelaan en ‘de Len-
te’ wil zij graag op haar ou-
de stek blijven. En mesoloog 
René Höcker zal eveneens 
op deze locatie blijven. Deze 
therapeuten runnen allemaal 
hun eigen praktijk, maar wer-
ken vooral onderling samen. 
Zij zijn allen op de bekende 
telefoonnummers bereikbaar.
Verder zijn de nieuwe huur-
ders op zoek naar geïnteres-
seerden, die mee willen den-
ken en werken op deze plek. 
Zij denken aan therapeuten 
met een aanvullende discipli-
ne. Zo staat bijvoorbeeld een 
voedingsdeskundige hoog 
op het verlanglijstje. Ook een 
psychotherapeut of psycho-
loog, een massagetherapeut 
en acupuncturist zouden hier 
goed bij kunnen passen.
Informeer bij Arjen Germans, 
telefoon 06-50206285  of Ga-
by Sol, telefoon  06-38330248 
of stuur een e-mail naar:
arjen@osteopathie-heemste-
de.nl  of gaby@osteopathie-
heemstede.nl.
De nu aanwezige therapeu-
ten kijken uit naar samen-
werking en een nieuwe, fris-
se start.
Als cliënt bent en blijft u van 
harte welkom op de Valken-
burgerlaan! 

Knutselclub 
maakt Paasslinger
Heemstede – De Knutsel-
club staat in teken van Pa-
sen. Kinderen kunnen een 
Paasslinger maken of ei be-
plakken. Je bent welkom op 
woensdag 12 april, tussen 
13.30 en 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten bedragen 5 eu-
ro. Aanmelden: 023-5483828.
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Op de foto Natasja Koeckhoven, Roos en Anoki (de hond die 
opgeleid gaat worden).

Rondjes ‘rollen’ voor 
opleiding hulphond Anoki
Heemstede - De 11-jarige 
Roos Burlage uit Heemste-
de wil graag iets goeds doen. 
Toen zij een gastles had ge-
kregen op school over hulp-
honden en hoorde dat de 
moeder (Natasja) van een 
klasgenoot een hulphond 
nodig heeft, kwam ze op het 
idee om te helpen. Ze be-
dacht een sponsorloop, maar 
dan op wieltjes, een zoge-
naamde ‘sponsor rol’. Een 
sponsor rol omdat Natasja 
slecht kan lopen en bijna al-
les op de wieltjes van haar 
rolstoel moet doen. Door op 
wieltjes te gaan ervaart ie-
dereen wat Natasja ook 
meemaakt. Met de sponsor 
rol helpt ze mee om geld te 
verzamelen om de opleiding 
van een hulphond te bekosti-
gen. Natasja heeft een spier-
ziekte, de ziekte van Pompe. 

Het kost Natasja heel veel 
energie om alle dagelijkse 
taken te doen en een hulp-
hond kan haar taken verlich-
ten. In de situatie van Natasja 
wordt de opleiding voor de 
hulphond niet vergoed. Na-
tasja heeft zelf een crowd-
fundactie opgezet om de op-
leiding te bekostigen. De-
ze wordt ondersteund door 
al meer dan 300 mensen en 
allerlei initiatieven, waaron-
der die van Roos. Op woens-
dag 12 april gaan leerlingen 
van de Nicolaasbeetsschool 
rondjes rollen: op steps, ska-
tes, boarden, enzovoort. Dit 
zal plaatsvinden op het ter-
rein van Sport Plaza. Ieder-
een is welkom, jong en oud 
en omdat het op wieltjes is, 
kun je ook meedoen in je rol-
stoel, met je scootmobiel of 
met een rollator.

Heemstede – Een van de 
mooiste en bijna exotisch aan-
doende bloesem met lichtroze 
hart en witte elegante bloem-
bladeren is de magnolia. Wie 
speurt naar informatie over 
deze prachtige bloemen leert 
dat Magnolia’s voorkomen 
in het oosten en zuidoosten 
van Noord-Amerika, in Mexi-
co, Centraal-Amerika, het tro-
pisch deel van Zuid-Amerika 
en in de Caraïben. We asso-
ciëren de struiken en bomen 
dus met tropische gebieden 
hoewel het zwaartepunt van 
de verspreiding ligt in Chi-
na en Maleisië, verder komen 
Magnolia’s voor in het zui-
den en oosten van India, in Sri 
Lanka, in Korea en in Japan. 
De plant dankt zijn naam aan 
de Franse botanicus Plumier. 
Hij introduceerde de naam 

Magnolia in 
vol ornaat

‘Gedegen aanpak niet veranderd’
Nieuwe huisstijl van HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - Onlangs heeft 
HJF Huiswerkbegeleiding 
haar website en huisstijl ver-
anderd. Er is een logo ge-
maakt, waardoor HJF nog 
meer herkend wordt. Zie de 
vernieuwde advertentie in 
deze krant. Een kijkje op de 
website is zeker de moeite 
waard. Meningen van leerlin-
gen staan naast de aanpak. 
Ook nieuw is het blog, dat re-
gelmatig aangevuld zal wor-
den. Hier krijgt u een indruk 
wat er zoal gebeurt bij huis-
werkbegeleiding. Wat niet 
veranderd is, is de gedegen 
aanpak van HJF: rust waar 
gewerkt wordt, regelmatige 
terugkoppeling naar de leer-
ling, maar ook naar ouders. 
En dat alles leidt tot een goed 
resultaat! Zo is in het afgelo-
pen schooljaar 100% van de 
leerlingen geslaagd in hun 
opdracht: door naar het vol-
gende jaar of geslaagd voor 
het diploma. 
Nieuw dit schooljaar is de 
mogelijkheid om ook 1 of en-

kele dagen begeleiding te 
krijgen. Daarnaast geeft HJF 
ook individuele bijles: een-
op-een de stof nog eens goed 
doornemen en uitleg krijgen 
waar je die nodig hebt.
Op dit moment zijn er weer 
veel kinderen die het ko-
mende jaar naar het voort-
gezet onderwijs gaan. Dat 
is een hele stap. Een goede 
start maken is dan ook erg 
belangrijk. Dat geeft zelfver-

trouwen, misschien wel het 
belangrijkste voor een goede 
schoolcarrière. En een hel-
pende hand kan daarbij zeer 
welkom zijn. Want: alleen ga 
je sneller, maar samen kom je 
verder! Wilt u ook een goede 
start voor uw kind? Kom eens 
langs om te kijken hoe het bij 
HJF gaat. Er is nu nog ruim-
te voor nieuwe leerlingen. 
Bel voor een afspraak met 
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

Palmpaasstok 
knutselen in 
de Bavokerk
Heemstede -  Zondag 9 april 
is het Palmpasen. De week 
voor Pasen viert de Bavo-pa-
rochie de blijde intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Tijdens 
de Palmpaasviering hebben 
de kinderen een grote rol in 
de optocht, zij zullen door de 
kerk lopen met hun versierde 
palmpaasstokken. De viering 
zal ook meer op kinderen ge-
richt zijn dan andere vierin-
gen door het jaar. 
De Bavoparochie nodigt al-
le kinderen uit om op zater-
dag 8 april om 10.00 uur op 
de zolder Palmpaasstokken 
te komen maken. Alle kinde-
ren, broertjes, zusjes, neefjes, 
nichtjes, vriendjes en vrien-
dinnetjes zijn welkom. Voor 

3 euro per kind, wordt een 
palmpasenkruis geregeld, 
knutselmateriaal en iets lek-
kers (geen broodhaantje). 
Maar neem vooral zelf ook 
iets mee om te knutselen of 
iets lekkers om er aan op te 
hangen. Uiteraard is er hulp 
bij het versieren.
Het zou prettig zijn als u 
zich aanmeldt via parochie@
hbavo-heemstede.nl en ver-
meldt om hoeveel kinderen 
het gaat, opdat wij genoeg 
kruizen en knutselmateriaal 
beschikbaar hebben.
Het is een goed gebruik om 
de versierde palmpaasstok 
met al het lekkers eraan na 
de optocht aan een zieke, 
opa of oma of een mede-
parochiaan te geven. Mocht 
u geen opa of oma hebben 
om de palmpaasstok heen te 
brengen, zijn er adressen be-
schikbaar van parochianen 
die u zou kunnen verblijden 
met een palmpaasstok.

Heemstede - Donderdag 
13 april is er een film en le-
zing bij WIJ Heemstede met 
Alzheimer als onderwerp. 
De film & lezing zijn bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, om 
20.00 uur. Entree is 8,- euro.
Als u wel wilt komen maar 

er zijn redenen waardoor dit 
moeilijk is, kunt u contact op-
nemen met Loket Heemste-
de (bijvoorbeeld financiële 
bezwaren of als u het moei-
lijk vindt om uw partner al-
leen thuis te laten).  Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828.

Regio - Houdt u van legpuz-
zels, maar wilt u niet steeds 
(voor veel geld) nieuwe puz-
zels aanschaffen? En heeft 
u thuis kasten vol met puz-
zels? Dan is deze puzzelruil-
beurs op woensdag 12 april 
beslist iets voor u! Kom langs 
met uw legpuzzels (wel com-
pleet), dan kunt u deze ruilen 
met de puzzels die worden 
aangeboden. Van 14.00 tot 
15.30 uur bent u welkom in 
het Grand Café van Sint Ja-
cob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1 in Haarlem. Toegang is 
een vrijwillige bijdrage.
De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de bewoners 
van Jacob in de Hout.

Puzzelruilbeurs

Lentefoto

Film & Lezing met Alzheimer centraal

in 1703, toen hij een type dat 
voorkomt op het tropische ei-
land Martinique vernoemde 
naar de in die tijd beroem-
de botanicus Pierre Magnol. 
De magnolia’s op deze foto’s 
zijn ‘gewoon’ in Heemstede te 
zien, ze staan op dit moment 
in vol ornaat te bloeien. Ove-
rigens in heel veel tuinen; ze 
zijn geliefd!
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Ramon van Engelenhoven en 
Nathan Schaumann.

Winnaars Young Pianist Concours 
2015 in de Oude Kerk
Heemstede - Twee win-
naars van het prestigieuze 
Young Pianist Foundation Pi-
ano Competition maken za-
terdagavond hun opwach-
ting in de Oude Kerk: Ramon 
van Engelenhoven en Nathan 
Schaumann. Op het pro-
gramma staan werken van 
onder anderen Bach, Chopin, 
Liszt en Rachmaninov.

Ramon van Engelenhoven 
(1995) heeft op 22 november 
2015 de Young Pianist Foun-
dation Piano Competition ge-
wonnen met een uitvoering 
van het 5e pianoconcert van 
Prokofiev. Ook won hij de 
Grand Prix Youri Egorov, wat 
betekent dat hij mag optre-
den met het Mariinsky Or-
chestra onder leiding van Va-

lery Gergiev. Het is voor het 
eerst in de geschiedenis van 
dit pianoconcours dat deze 
ereprijs werd uitgereikt. Ra-
mon van Engelenhoven stu-
deert aan het Conservatori-
um van Amsterdam. Nathan 
Schaumann (2000) was de 
tweede finalist en hij had 
het voorrecht om het Eer-
ste Pianoconcert van Liszt 
te mogen uitvoeren met het 
Noord-Nederlands Orkest. 
Nathan is geboren in New 
Orleans en studeert piano bij 
Andrew Wright. In april 2016 
won Nathan de finale van het 
Steinway Piano Concours. In 
september zal hij Neder-
land vertegenwoordigen tij-
dens het Steinway Festival in 
Hamburg. De Young Pianist 
Foundation Piano Competiti-

on is een pianoconcours voor 
in Nederland werkzaam pi-
anotalent tot en met 25 jaar, 
en werd in 1999 opgericht 
door Marcel Baudet. De aan-
vang is 20.15 uur en de en-
tree bedraagt 18,50. Kaarten 
via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van The-
ater De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Lief en Leed Tour van Eric van Sauers 
houdt je een spiegel voor
Heemstede - Vrijdagavond 
7 april staat Eric van Sau-
ers in Theater de Luifel. Hij 
is een cabaretier die kan ver-
bazen, choqueren en ontroe-
ren. Zijn stijl is rauw, oprecht 
en erg geestig. Sommige van 
zijn verhalen zul je nooit meer 
vergeten. Al was het maar 
omdat ze over jou lijken te 
gaan. Lachen om Van Sau-
ers is dus ook lachen om je-
zelf en dat lucht heerlijk op!
De cabaretier staat bekend 
als imposante en stoere ma-
cho met een kwetsbare kant. 
In zijn shows foetert hij op 
de moderne tijd en zijn eigen 
vergankelijkheid. Hij krijgt de 

lachers op zijn hand door de 
mens een spiegel van zich-
zelf voor te houden. Zijn ver-
halen en zijn verongelijkte 
houding zijn misschien juist 
zo hilarisch omdat jij je ei-
gen strubbelingen en han-
gups erin herkent. Hij zet de 
dingen in perspectief. Lachen 
om Van Sauers relativeert en 
klaart de lucht. Die voorge-
houden spiegel is één van de 
redenen dat zijn publiek zich 
van het begin tot het eind van 
de show laat fascineren. En 
daarbij, hij is vreselijk grap-
pig.  Eén van de beste verha-
lenvertellers van dit moment.
Van Sauers is als acteur vaak 

op televisie. Op dit moment 
is hij te zien in de serie Klem. 
Daarnaast schrijft hij tek-
sten voor verschillende tele-
visieseries en -programma’s. 
Toch zoekt hij steeds weer 
naar het directe contact en 
de interactie met het leven-
de publiek. In 2015 maak-
te hij na een aantal jaren van 
afwezigheid een succesvol-
le comeback met de mee-
slepende cabaretvoorstelling 
‘Ontroert’.  Het publiek ont-
ving hem met open armen 
en die liefde voor Van Sauers 
is gebleven. De aanvang van 
deze show is 20.15 uur. En-
tree bedraagt 20,-euro. Kaar-

Eric-van-Sauers (foto: William- 
Rutten).

ten koopt u via: www.podia-
heemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Spinningmarathon 4 Parkinson groot succes!
Heemstede - Team Gijs kan 
terugkijken op een bijzonde-
re sportieve middag in sport-
school Nieuw Groenendaal. 
Op initiatief van Carla de 
Boer werd afgelopen week-
end een spinningmarathon-

4parkinson gehouden, ge-
koppeld aan het goede doel: 
de ziekte van Parkinson. On-
der leiding van de enthou-
siaste instructeurs  Daniël-
le van der Werf, Erik Kleijn en 
Pascal Schmitz spinde een 

groep van 44 sportievelin-
gen  in totaal drie uur lang op 
het ritme van de muziek. Veel 
zweetdruppels later over-
handigden Carla en Daniëlle 
een cheque met een bedrag 
van maar liefst 900 euro aan 
Team Gijs. Het geld gaat in 
de sponsorpot voor de Bike-
4Parkinson die op 2 septem-
ber in Limburg gereden gaat 
worden. De middag was een 
mooi voorbeeld van wat je 
met elkaar kunt bereiken. 
Gijs voelt zich gesteund in 
zijn strijd tegen Parkinson, de 
deelnemers hadden een leu-
ke middag en de opbrengst 
zal straks goed besteed wor-
den door ParkinsonNet. Het 
was in alle opzichten een ge-
slaagd evenement!

Op de foto van links naar 
rechts: Daniëlle, Gijs en Carla 
(Foto Hans van der Weijden).

Regio - Na de eerste mooie lente dagen is het voorjaar 
goed los gebarsten bij Jachthaven Poelgeest in Oegst-
geest. Al een groot gedeelte van de boten uit de winter-
stalling is te water gegaan en ook zijn er al veel nieuwe 
boten aan eigenaars afgeleverd.

Ook de showroom in Oegstgeest is er helemaal klaar 
voor. Hier is een ruim assortiment sloepen en tenders van 
Antaris en Maril te zien. Poelgeest heeft een mooie serie 
boten in voorraad genomen en deze zijn direct uit voor-
raad leverbaar. Van de Friese sloepenbouwer Maril is de 
succesvol geïntroduceerde Maril 6Nxt in diverse uitvoe-
ringen te bezichtigen. De 6Nxt is qua uiterlijk een ech-
te sloep gebleven en meegegaan met de eisen van de-
ze tijd. Een hoge aanvangstabiliteit, heerlijke vaareigen-
schappen, veel zitcomfort en een koelkast onder handbe-
reik. Eén van de opvallendste details van de Maril 6Nxt is 
het deurtje in de spiegel dat toegang biedt tot het ruime 
zwemplateau. Ook de brede instaptreden, met daaronder 
een koelkast en spoelbakje, maken de sloep makkelijk 
toegankelijk. Het polyesterwerk is van zeer hoge kwali-
teit en met enkele opvallende stijldetails komt het Neder-
landse vakmanschap prachtig boven. Ook de topmodel-
len van Antaris, de Fifty5, Sixty6 en Seventy7 zijn bij Poel-
geest te bezichtigen. Deze sportief ogende boten blinken 
uit in ruimtegebruik, vaareigenschappen en design. In de 
showroom zijn de 2017 modellen in diverse uitvoeringen 
en kleurstellingen te bewonderen. Maar naast de nieuw-
ste sloepen en tenders zijn er ook diverse occasion en de-
mo sloepen aanwezig.
Kortom; een bezoekje aan Poelgeest is voor elke water-
sporter een groot plezier. De showroom aan de Hugo de 
Vrieslaan in Oegstgeest is zeven dagen per week ge-
opend. Het gehele assortiment is ook te zien op:
www.poelgeest.nl.

Lente bij Jachthaven Poelgeest!

Belastingaangifte 
met hulp van 

WIJ Heemstede
Heemstede - Voor hulp bij 
het invullen van eenvoudige 
belastingformulieren kunt u 
terecht bij WIJ Lieven de Key. 
Speciaal opgeleide vrijwil-
ligers zijn ouderen behulp-
zaam bij het invullen van be-
lastingaangiften. Ook het aan 
huis invullen van belasting-
aangiften behoort tot de mo-
gelijkheden. Hulp is alleen 
bestemd voor ouderen met 
een beperkt inkomen/vermo-
gen. Kosten: 12,50 per belas-
tingformulier.
Info: WIJ LIeven de Key, Lie-
ven de Keylaan 24, Heemste-
de, tel.: 023-528 8510.
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Nice 2 be Nice 4 Gambia het te steunen doel
Fancy Fair Bosbeek op woensdag 19 april
Heemstede - Woensdag-
middag 19 april organi-
seert woonzorgcentrum & 
verpleeghuis Bosbeek in 
Heemstede een grote Fan-
cy Fair. Op de rommelmarkt 
kunt u uitgebreid rondsnuf-
felen. Er zijn een grote boe-
kenkraam, speelgoed, mooie 
sieraden en kakelverse bloe-
men. Ook treft u religieuze 
artikelen aan, kaarten, hand-
werk en een breed scala aan 
huishoudelijke spullen. Bij de 
grote loterij zijn vele prijzen 
te winnen, geschonken door 
leveranciers en ondernemers 
uit Heemstede. Aan de in-
wendige mens wordt ook ge-
dacht: haring, friet en bitter-
ballen zijn verkrijgbaar. 
Traditiegetrouw wordt in Bos-
beek een derde van de (net-
to) opbrengst aan een goed 
doel geschonken. Dit jaar 
gaat een derde deel van de 
opbrengst naar de stichting 
Nice 2 be Nice 4 Gambia. Zij 
ondersteunt hulpgoederen te 
sturen, het bouwen van hui-
zen voor noodlijdende ge-
zinnen en het sponsoren van 
een voetbalacademie. Daar-
naast is er aandacht voor 
persoonlijke en schrijnende 
situaties. Bosbeek zal met de 
gedeeltelijke opbrengst  de 
noodzakelijke medische be-
geleiding van Saidou financi-

eel gaan ondersteunen. 
Saidou werd 3 jaar gele-
den met een gebroken bo-
venbeentje aangetroffen. De 
‘toverdokter’ had er stokjes 
met stof om heen gedraaid, 
het beentje groeide hierdoor 
scheef aan elkaar en brak 
daardoor keer op keer. Twee-
maal kon Saidou door hulp 
van de stichting in Dakar ge-
opereerd worden maar he-
laas kreeg hij de tweede keer 
een zware infectie. Ten ein-
de raad heeft Nice 2 be Ni-
ce 4 Gambia hulp gezocht in 
Nederland. Als een geschenk 
uit de hemel kwam die hulp 
vanuit het AMC. Een ortho-
pedisch chirurg kwam, op ei-
gen kosten, naar Gambia en 
heeft hem daar geopereerd. 
In afwachting van de CT-scan 
wordt in het AMC bekeken 

welke verdere behandeling 
noodzakelijk is. Saidou heeft 
hierna nog een lange weg te 
gaan en zal weer moeten le-
ren lopen.
Het budget van de stichting 
is aardig geslonken door de 
operaties in Dakar en de op-
name in het ziekenhuis in 
Gambia waar Saidou nu al 
drie maanden verblijft. Voor 
de stichting is zijn therapie 
prioriteit nr.1. U begrijpt, het 
geld is hard nodig. Extra in-
fo over de Stichting Nice 2 be 
Nice 4 Gambia op:
www.nice2benice4gambia.nl
De rest van de opbrengst zal 
een goede invulling krijgen 
ten behoeve van het welzijn 
van de bewoners van Bos-
beek.
Eventuele donaties van spul-
len die schoon, heel, wer-
kend en verkoopbaar zijn, 
kunt u tot 13 april inleveren 
bij de receptie van Bosbeek 
(Glipperdreef 209 te Heem-
stede). Geen meubels en kle-
ding! Prijsjes voor de lote-
rij en het Rad van fortuin zijn 
ook van harte welkom.
 U bent uitgenodigd in Bos-
beek op woensdag 20 april 
van 13.00 uur tot 15.30 uur 
aan de Glipper Dreef 209, 
naast wandelbos Groenen-
daal. Telefoon: 023–8929900. 
Toegang is gratis.

Vogelhuisje en beestachtig bloempotje maken
Regio - Vrijwilligers van het 
Wereld Natuur Fonds orga-
niseren op zondag 9 april 
in Tuincentrum De Oostein-
de een knutselmiddag voor 
kinderen. Van wijnkistjes 
werden vooraf leuke vogel-
huisjes ge-maakt waarop 
de kinderen die middag zelf 
allerlei figuren kunnen teke-
nen, met sjablonen of vanuit 
eigen fantasie en creativi-
teit. Ook mogen ze een klein 
bloempotje met dierenstic-
kers beplakken en er een 
plantje in zetten, waarvoor 
het tuincentrum materiaal 
ter beschikking stelt. Een 

keer envelop trekken voor 
een prijsje is ook inbegre-
pen. En er zijn gave nieuwe 
pluche knuffels in de WNF 
ver-koopkraam! De gehele 
opbrengst is voor het We-
reld Natuur Fonds.  Kinde-
ren kunnen terecht tussen 
13.00 en 16.00 uur, WNF-
Rangers (vergeet je Ran-
gerpaspoort niet!) betalen 
4,50 en niet-Rangers 5,- eu-
ro. Vooraf aanmelden via 
meerenbollen-streek@wn-
fregioteam.nl, of bel tussen 
19.00 u en 21.00 uur 0172-
518929. Adres: Zandlaan 22 
te Hillegom.

Trotsmarkt stopt in Heemstede
Heemstede – Een aantal 
malen heeft de Trotsmarkt – 
de markt met ambachtelijke 
en eerlijke producten en ar-
tikelen - bij Het Oude Slot te 
Heemstede plaatsgevonden. 
Jammer genoeg waren de 
weersomstandigheden tel-
kens niet goed, een tegen-
slag voor de organisator van 
de sfeervolle buitenmarkt, 

Rogier Engels. Daarnaast 
zorgen andere markten in de 
omgeving voor flinke concur-
rentie. Zoals dit jaar wanneer 
de voorjaars-Trotsmarkt pre-
cies gelijkvalt met de gro-
te markt in het centrum van 
Heemstede. Een niet te ne-
men hindernis voor Engels, 
die de edities van de markt in 
Heemstede dan ook afblaast. 

“Doorgaan in Heemstede 
brengt grote financiële risi-
co’s met zich mee waardoor 
andere locaties van Trots-
markten in gevaar komen”, 
laat hij weten in een persbe-
richt.

Hij geeft verder aan dat de 
eerste markten van vorig jaar, 
die plaats hadden op de toen 
nog lommerrijke Vrijheids-
dreef, wél een succes waren. 

Mindfulness bij 
ADD en ADHD
Heemstede - De jeugd is 
een intensieve periode. Er 
wordt ook veel verwacht. 
Kinderen moeten presteren 
op school, zijn lid van aller-
lei clubs en hebben het druk 
met social media. Zij krij-
gen veel prikkels binnen. 
Sommige kinderen worden 
té actief. De ADHD-kinde-
ren. Anderen worden weer 
te passief. De autistische en 
ADD-kinderen. Met mind-
fulness is veel aan dergelij-
ke klachten te doen. Om te 
beginnen wordt de mens als 
geheel gezien: het lichaam, 
de emoties, het  denken en 
gedrag.
De klachten uiten zich op 
diverse gebieden. Er kunnen 
lichamelijke klachten ont-
staan als hoofd-schouder- 
buikpijn en vermoeidheid.  
En op emotioneel vlak: snel 
boos, opgejaagd, angstig of 
depressief. Ze kunnen gaan 
piekeren of zich slecht con-
centreren.
Andere problemen zijn bij-
voorbeeld slecht slapen, 
druk gedrag, zich isoleren 
en slecht kunnen studeren.

Mindfulness
Bij de oefeningen worden al 
deze aspecten betrokken.
Het lichaam: de spieren ont-
spannen en het zenuwstel-
sel komt in balans. 
Denken: er treedt bewust 
wording op hoe de aandacht 
telkens verspringt van de 
oefening naar verschillen-
de vormen van afleiding. De 
concentratie verhoogt hier-
door, wat de leerprestaties 
ten goede komt.
Emoties: er wordt geleerd de 
negatieve emoties te hante-
ren, rustig te blijven in een 
onrustige omgeving.
Gedrag: te drukke kinderen/
jongeren leren hun rust te 

behouden en te stille zullen 
juist hun remmingen los la-
ten. 
Bij de oefeningen wordt rus-
tig gezeten en de aandacht 
wordt op het lichaam en 
de adem gericht. Het klinkt 
simpel, maar met bepaal-
de technieken ontstaat veel 
inzicht in hoe de bovenge-
noemde klachten te hante-
ren. De oefeningen worden 
zo geleerd dat in korte tijd, 
tien minuten, resultaat ge-
boekt kan worden. Eenmaal 
aangeleerd kunnen zij zelf-
standig worden toegepast.

Biofeedback
Door verschillende sensoren 
kunnen de spierspanning, 
hartfunctie en ademhaling 
gemeten worden. Zo wordt 
direct het effect van de oe-
feningen duidelijk.

Vergoeding 
De consulten zijn individueel 
en gericht op kinderen van-
af 8 jaar en ouder. Volwas-
senen kunnen zich uiteraard 
ook aanmelden. Volledig 
vergoed als fysiotherapeuti-
sche behandelingen, indien 
er ook sprake is van licha-
melijke klachten.  Er is geen 
verwijsbriefje van de huis-
arts nodig. Meer informatie: 
www.mindfulnessheemste-
de.nl. De werkwijze wordt in 
drie filmpjes op de site uit-
een gezet. 

Fysiotherapie Praktijk 
Schultz, Postlaan 2 te Heem-
stede, in het medisch cen-
trum van Dr. Van Burink.
paulschultz@quicknet.nl.
06-41760959.

Optreden
Orkest Princehof
Heemstede - Dinsdag 11 
april leidt Barbara Karst het 
Orkest Princehof. Het belooft 
weer een leuk en zeer geva-
rieerd programma te zijn! Het 
orkest bestaat uit muzikan-
ten met weinig tot veel sa-
menspeelervaring. Barba-
ra Karst arrangeert zelf de 
muziek, een leuke mix van 
lichtklassiek tot Zuid-Ameri-
kaans.
Voor het komende seizoen 
zijn nieuwe muzikanten wel-
kom, waaronder trompet en 
klarinet. Ook is er plek voor 

fagot en bariton. Komt u ge-
rust kennismaken met dit or-
kest tijdens de uitvoering in 
de Luifel. Belangstellenden 
zijn welkom in de Luifel, He-
renweg 96, vanaf 10.30 uur. 
De entree is gratis, een vrij-
willige bijdrage is welkom.
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.
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Kon. HFC mist de punten tegen Katwijk
Regio - Katwijk was over de 
90 minuten gezien de betere 
ploeg. HFC bood in de eerste 
helft nog voldoende weer-
stand, al hield dat niet lang 
stand. Als er al kansen wa-
ren dan waren die voor Kat-
wijk. Echt uitgespeelde kan-
sen kregen de Haarlemmers 
niet. Dat het slechts 1-0 werd 
was vooral te danken aan 
doelman Tom Boks van HFCF 
die naast wat reddingen uit-
stekend ingreep op het mo-
ment dat Mike van den Ban 
(ex HFC) alleen op hem af-
kwam. Door een schorsing 
kwam Danny Hols niet in de 
opstelling voor. Voor hem in 
de plaats stond André Mor-
gan in de basis en deed dat 
uitstekend. De wedstrijd be-
gon als een schaakspel waar-
bij de twee ploegen elkaar 
redelijk in evenwicht hielden. 
Doelman De Vries van Kat-
wijk kwam zover uit zijn doel 
dat hij de bal buiten de 16 
meter met de hand beroerde. 
Scheidsrechter Blank zag het 
maar over het hoofd zo ont-
nam de keeper Koen Beeren 

Foto: Pim Hols

een poging tot scoren. In de 
tweede helft ging Blank op-
nieuw in de fout toen hij een 
handsbal binnen de zestien 
niet wilde bestraffen met een 
penalty voor HFC. Hij legde 
de bal knullig net buiten het 
strafschopgebied. Het stond 
toen al 1-0 voor Katwijk. Na 
een sublieme voorzet van 
de ingevallen Marciano Aal-
ders drukte Sanches Angulo 
de bal met het hoofd achter 
Boks. De wedstrijd leek daar-

mee gespeeld. HFC had ge-
hoopt op een punt in dit du-
el maar moest in Katwijk haar 
meerdere erkennen. HFC is 
nog niet weg uit de gevaren-
zone.
Aanstaande zaterdag 8 april 
komt Jong Sparta op bezoek 
aan de Spanjaardsalaan. 
Uit dat duel zal HFC punten 
moeten halen om niet verder 
af te zakken naar de onderste 
vier plaatsen.
Eric van Westerloo

De selectie van RCH-Pinguïns 
voor het seizoen 2017.

Honkbal
RCH-Pinguïns klaar voor het nieuwe seizoen
Heemstede - Het lukte 
RCH-Pinguïns opnieuw niet 
het eigen Ringvaarttoernooi 
te winnen, maar toch keek de 
coachingstaf tevreden terug 
op de tot nu toe in het voor-
seizoen behaalde resultaten. 
De toernooizege moest aan  
het vooraf tot favoriet be-
stempelde Storks worden ge-
laten, maar de 2e plaats, nog 
vóór OG en Orioles, bevestigt 
dat de Racing klaar is voor de 
strijd om één van de 3  plaat-
sen in de Overgangsklasse, 
die recht geven op deelna-
me aan de promotiecompeti-
tie naar de Hoofdklasse.
  
In de finale kwam RCH di-
rect op voorsprong toen Rick 
Nansink profiteerde van 2 
veldfouten en een honkslag 
van Joey Kuysten. En in de 
3e inning was het opnieuw 
Nansink, die via een honk-
slag en een veldfout het 3e 
honk bereikte, waarna Ties 
van der Beeke hem met een 
basehit de 2-0 liet aanteke-
nen. Startend werper Lars 
Werkman hield de Haag-
se aanval bekwaam in toom 
en toen hij in de 4e  inning 
bij 2 uit en een loper op het 
1ehonk de heuvel verliet leek 
de Racing op de toernooi-
zege af te stevenen. Na een 
vang 9 op het werpen van re-

liever Lars Broersen moest 
RCH nog één Haagse slag-
beurt trotseren om de 2-0 
voorsprong vast te houden, 
maar dat lukte  niet. In die 
laatste inning moest Broer-
sen 2 honkslagen toestaan, 
waarna zijn vervanger Mike 
Ruitenburg ondanks 2 strike 

outs niet kon verhinderen dat 
Joost v/d Berg met een dou-
ble zijn ploeggenoten op de 
honken binnensloeg voor de  
2-2. Het resultaat in de voor-
ronde besliste in het voordeel 
van Storks. In de strijd om de 
3e en 4e plaats versloeg OG 
de Orioles met 4-0.

Uitslagen poulewedstrijden  Eindstand voorronde
RCH-OG    0-2      1. Storks 3-4 (8-7)
Storks-Orioles 1-0      2. RCH 3-3 (16-4)
Orioles-RCH    1-15      3. OG  3-3 (12-11)
OG-Storks    6-6      4. Orioles 3-2 (6-20)
RCH-Storks    1-1
OG-Orioles    4-5

HBC G1-Hellas Sport G1: 3-0
De rust bewaren...
Heemstede - De een na laatste wedstrijd van deze 
competitie was tegen Hellas Sport. De ‘heen’wedstrijd 
won HBC met 1-2. Vooraf waren de coaches duidelijk: 
Als HBC direct met volle energie van start gaat, dan 
winnen we ook deze wedstrijd. Alleen een afmelding door 
de blessure van Davy, dus vier reserves vandaag.
 
Bij de start was HBC de betere ploeg, Er was een duide-
lijk overwicht, wat na een mooie aanval, aanvoerder Gert-
Jan de mogelijkheid bood om de   1-0 te scoren. Hij moest 
meteen plaats maken voor de eerste wissel: Jeroen. HBC 
bleef de betere ploeg, maar met kansen voor beide ploe-
gen. Jeroen kreeg nogal wat ruimte op links en maak-
te daar keer op keer goed en handig gebruik van. Een 
aanval van HBC via Martijn op rechts, bracht de min of 
meer mislukte bal bij Arjen, die er ongenaakbaar 2-0 van 
maakte.
Na een ongelukkige scrimmage voor het Hellas Sport 
doel, moest de keeper gewisseld worden. Het overwicht 
van HBC nam nog verder toe, maar de uitvallen waren 
soms toch gevaarlijk. Keeper Sebastiaan moest zich ge-
weldig strekken om een bal nog onder controle te krij-
gen. Ruststand 2-0.
 
In de rust waren er over het spel nu eens een keer geen 
opmerkingen. Blijf zo doorgaan en we gaan winnen. 
Wel zei Leo, laat je niet van de wijs brengen als de 
tegenstander het bij voortduring oneens is met de 
scheids, maar laat je voeten spreken. Coach Jan was 
relaxed: welke coach kan het zich veroorloven, de twee-
de helft te starten met spits Arjen en de complete ver- 
dedigingslinie, Denzel, Liban en Maarten, op de reser-
vebank? 
 
In de tweede helft kwam Hellas Sport nog nauwelijks 
over de middellijn. Kansen vooral voor HBC, maar er wer-
den veel kansen gemist, behalve door alweer Gert-Jan. 
Na een prachtig opgezette aanval maakte hij er mooi 3-0 
van. Hellas Sport raakte gefrustreerd. Keer op keer kleine 
irritaties op het veld.
In de laatste vijf minuten, na een onschuldige scrimmage, 
ontstond er enig tumult, dat door de scheids maar moei-
lijk te sussen bleek. Langs de kant en in het veld werd ge-
roepen om de rust te bewaren. De scheids nam een wijs 
besluit; de extra tijd in de eerste helft werd gecompen-
seerd door maar snel voor het eind van de wedstrijd te 
blazen: 3-0.
 
Een goede wedstrijd van HBC met toch een wat onbevre-
digend einde. Maar net als in de Eredivisie: voordat het 
kampioenschap er is moet je nog wel even de rust be-
waren.

Dagtocht naar 
de Keukenhof

Heemstede - Op dinsdag 
18 april gaat WIJ Heemstede 
naar de Keukenhof. U gaat 
verzamelen om 9.10 uur in 
de stationshal/hoofdingang 
Haarlem. De groep vertrekt 
om 9.25 uur van Spoor 4 naar 
Leiden. Vanaf station Leiden 
reist u met een speciale bus 
naar de Keukenhof. De bus-
chauffeur zet u bij de hoofd-
ingang af. Voor al onze ex-
cursies geldt dat u goed ter 
been moet zijn. De kosten 
zijn 30,50. Reserveer (tot 11 
april) bij de receptie van WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

 
24   de Heemsteder  •  5 april 2017 



 
Dinsdag 11 april Optre-
den Orkest Princehof, De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. V.a. 10.30u. Kennis-
maken als muzikant mag 
ook. Toegang: vrijwilli-
ge bijdrage. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

Vrijdag 14 april zingen 
Barbers & Bishops passie-
muziek in de Waalse kerk, 
Begijnhof 30 Haarlem. 
19.30u. Toegang gratis, wel 
collecte. Info:
www.barbers-bishops.nl.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 12 april Puz-
zels ruilen in Grand Café 
van Sint Jacob in de Hout, 
Zuiderhoutlaan 1 Haarlem. 
14-15.30u. Toegang: vrij-
willige bijdrage. 

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.
Stiltewandeling
Donderdag 6 april Stil-
tewandeling op landgoed 

Autisme
Vrijdag 7 april Thema-
ochtend AIC Haarlem over 
‘autisme en politie/justi-
tie’. Locatie: Oostvest 60, 
Haarlem. Va. 9.15 uur met 
o.a. film ‘Autidelict’ en pre-
sentatie. Toegang gratis, na 
aanmelden op: 
aichaarlem@hotmail.com.

Beurzen en markten
Woensdag 19 april Fancy 
Fair in Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede. 13-
15.30u. Derde opbrengst 
naar stichting Nice 2 be 
Nice 4 Gambia. Aanbren-
gen goederen of prijsjes 
Rad v fortuin tot 13 april. 
Info: 023–8929900. Toe-
gang gratis.

Bijeenkomst
afvalinzameling
Woensdag 19 april Be-
wonersbijeenkomst door 
gemeente Heemstede over 
uitkomsten enquête af-
val inzamelen. Meer info: 
www.heemstede.nl. Aanv 
20u. Raadhuis Heemstede, 
Raadh.plein 1. 

Cabaret
Vrijdag 7 april De Lief 
en Leed Tour van Erik van 
Sauers. 20.15u. 20,00 euro. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van The-
ater De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur of 
voorafgaand aan de voor-
stelling.

Informatiebijeekomst
Vrijdag 7 april Trefpunt-
café over PARK21, groot 
park in ontwikkeling, tus-
sen Hoofddorp en Nieuw-
Vennep. Aanv. 20u. Info 
door gemeente Haarlem-
mermeer. Akonietenplein 
1, Bennebroek.

Inloop computers
Dinsdag 18 april Senior-
Web houdt bij WIJ Heem-
stede open inloop mbt 
verdwijnen Windows Live 
Mail. Computer meene-
men. 10-12u. Gratis toe-
gang.

Jeugd
Vrijdag 7 april Kinderdis-
co met thema ‘Popster’ bij 
Plexat de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 19-21u. En-

tree: 3,-. Opgeven niet no-
dig.

Zondag 9 april Knutsel-
middag door WWF bij Tuin-
centrum de Oosteinde, 13-
16u. Aanmelden: meeren-
bollenstreek@wnfregiote-
am.nl of 0172-518929 (19-
21u). Zandlaan 22, Hille-
gom. Toe-gang WWF-Ran-
gers: 4,50, anders 5,-.

Woensdag 12 april Knut-
selclub WIJ Heemstede, 
13.30-15u. Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. 5,-. Aanmelden: 023-
5483828.

Film
Woensdag 12 april Ko-
misch drama over 59-ja-
rige Ove die appartemen-
tencomplex regeert. 20u. 
Entree: 7,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Donderdag 13 april Film 
& lezing met thema Alz-
heimer. V.a. 20u. Entree: 8,- 
euro. Alle info: 
www.wijheemstede.nl of 
bij de receptie in de Luifel, 
(023) 5483828.

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.

Kunstvesper
Zondag 9 april Rust vin-
den en inspiratie in beeld, 
muziek en tekst nav kunst-
werk ‘Tussen hemel en aar-
de’, van PKN, Oude Kerk 
Heemstede. Toegang vrij. 
17u.

Lezingen
Donderdag 6 april ‘De 
waarheid over diabe-
tes’, info over leven zon-
der medicijnen en ge-
zond ouder worden. En-
tree: 8,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Dinsdag 11 april over 
Watteau, schilder waarvan 
nu werk te zien is in het 
Teylers Museum. 13.30u. 
Entree: 5,-. Reserveer via 
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

AgendA Donderdag 13 april Bij-
eenkomst NvvH met radi-
oloog die alles over borst-
kanker vertelt. 14u. EHBO-
gebouw Heemstede, He-
renweg 96. Entree niet-le-
den: 2,50 euro. Tel. 023-
5477486 of: www.nvvh.nl.

Muziek
Donderdag 6 april Lipkind 
Ensemble speelt Schu-
bert op de Violino Basso, 
20.15u, zaal open: 19.45u. 
Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24, Haarlem In-
formatie en kaarten: http://
www.lipkind.org/haarlem.

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, 

Voorjaarsconcert Noord-
hollands Promenade Or-
kest onder leiding van Pe-
ter Stam, Wilhelminakerk, 
Ged.Oude Gracht 61 te 
Haarlem. Aanv.20.15u. En-
tree: 12,50; kinderen tot 12 
jaar: 5,-euro.

Winnaars Young Pia-
nist Concours 2015, Ou-
de Kerk Heemstede, 20.15 
uur, 18,50. Kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Zondag 9 april Optre-
den Vocaal Ensemble 
Kwarts, o.a. de Deutsche 
Johannes-Passion. Aanv. 
15.30u. Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 22 Haarlem. 
Kaarten 12,50 / aan de zaal 
15,-. Kaarten: www.vocaal-
emsemblekwarts.nl.

Uitvoering Johannes Pas-
sion–J.S. Bach, 16u. Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg 
26, Haarlem. Groot- en 
kleinkoor The Voice Com-
pany. Toegang 15,- euro. 
Kaarten a/d kerk of via in-
fo@thevoicecompany.org. 
www.thevoicecompany.org

Passieconcert in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 15u. Uit-
voering: Plus Minus o.l.v. 
Wil Bakker. Toegang gratis, 
met deurcollecte. Na af-
loop Thee, koffie en gebak 
in de Pauwehof.

Divertimento Jeugdstrijk-
orkest geeft Mondriaan-
concert: Van Beethoven tot 
Boogie Woogie. 15u. 
Noord-Hollands Archief, 
Haarlem. Toegang: 15,-. via 
stichtingdivertimento.nl/
tickets.

Vinkenduin en Woestduin.
11- 12 uur. Verzamelen: 
gebouw De Kakelye, par-
keerplaats Manpadslaan.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 16 april ‘Zicht 
op de stad’ van Wim Tromp 
(Haarlem). KZOD in de 
Waag, Spaarne 30 te Haar-
lem. www.wimtromp.nl, 
www.kzod.nl en www.face-
book.com.

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.

T/m eind april Werk van 
Fokelien Faber: recycle-
schilderijen, te zien in 
Raadhuis Heemstede. ma/
di/woe: 8.39-17u. do: 8.30-
19.30u. vrij: 8.30-16u.

Toneel
Zaterdag 8 en zondag 
9 april Lady Macbeth, de 
bekentenis van een bitch, 
door Haarlemse Tooneel-
club in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 12,50 eu-
ro, tel. 023-5380076. www.
haarlemsetooneelclub.nl.

ZATERDAG 22 APRIL • MUZIEK 

MYRIAM WEST, YORICK VAN NORDEN 
& ELIZABETH SIMONIAN
Singer Songwriters

VRIJDAG 12 MEI • MUZIEK

PERCOSSA
Testcase

ZATERDAG 8 APRIL • MUZIEK 

RAMON VAN ENGELENHOVEN
& NATHAN SCHAUMANN
Prijswinnaars Young Pianist Concours 2015

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 17,50

ZATERDAG 13 MEI • MUZIEK

JUDITH VAN WANROIJ, 
BARBARA KOZELJ & THOMAS BEIJER
Aria’s en duetten

VRIJDAG 21 APRIL • CABARET 

KIKI SCHIPPERS
Wie Kijkt?
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 april 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:
- Brief van de burgemeester
- Raadsbesluiten 30 maart

Vergaderingen 
raadscommissies april

Bericht van de burgemeester
Aan de inwoners van Heemstede,

Eind van dit jaar bereik ik de leeftijd waarop het ambt van burgemeester moet worden beëindigd. Ik 
zal daarom per 1 januari 2018 afscheid van u nemen. Dat is voor mij een grote stap. Zeker gezien het 
feit dat ik met ongelofelijk veel plezier dan ruim 10 jaar in, met en voor de gemeente Heemstede uw 
burgemeester ben geweest.

In mijn ontmoetingen met Heemsteedse burgers trof ik naast een positief-kritische opstelling, veelal 
openhartigheid, mee willen doen en een uitgesproken warm hart voor onze prachtige gemeente. 
Ik prijs mij gelukkig met een omgeving waar vriendelijke en integere omgangsvormen worden 
gewaardeerd en waar persoonlijke betrokkenheid en (politiek) inhoudelijke verschillen goed samen 
kunnen gaan.

Ook de samenwerking met de gemeenteraad, wethouders en medewerkers 
is altijd inspirerend en meer dan constructief geweest.

Dit alles heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn plezier in het ambt.
 
Binnenkort zal de procedure voor mijn opvolging in gang worden gezet.

Maar... voorlopig ben ik er nog!

Vriendelijke groet,
Marianne Heeremans,

burgemeester

Wie wordt de nieuwe burgemeester?
Nu burgemeester Marianne Heeremans haar vertrek 
heeft aangekondigd, moet de gemeenteraad 
op zoek naar een nieuwe burgemeester van 
Heemstede. De raad hoort daarbij graag de ideeën 
van inwoners, zodat de raad hiermee rekening kan 
houden bij het opstellen van de profielschets. 

Wat voor burgemeester moet het zijn? 
Geef uw mening door! 
Reageren kan tot en met 19 april:
- via www.heemstede.nl/nieuweburgemeester
- door een kaartje in te vullen bij de publieksbalie 

van het raadhuis.

Van maandagavond 10 april 19.00 uur t/m 
donderdagochtend 13 april 07.00 uur is het 
weggedeelte tussen Rijnlaan en Manpadslaan 
afgesloten voor alle autoverkeer. In deze 
periode wordt onder andere een nieuwe 
asfaltdeklaag en wegbelijning aangebracht.

Fietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken 
van de fietspaden. Doorgaand autoverkeer wordt 
omgeleid via de al bestaande omleidingsroute 
Prinsenlaan-Glipper Dreef -Van Merlenlaan, maar 
dus nu ook omgekeerd in zuidelijke richting. 

Voortgang
Vanaf 24 april wordt het weggedeelte tussen de 
grens Bennebroek en Prinsenlaan aangepakt. De 
omleidingsroute wijzigt dan ook.
De gemeente Heemstede werkt tot eind juli 2017 
aan de laatste fase voor de vernieuwing van de 
Herenweg. 
Voor actuele informatie over het werk: 
www.heemstede.nl (plannen en projecten - 
Herinrichting Herenweg, fase 4)

10 april 19.00 uur - 13 april 07.00 uur:
Volledige afsluiting gedeelte Herenweg

Het college van burgemeester en wethouders 
wil aandacht geven aan en belangstelling tonen 
voor wat er gebeurt binnen de gemeente 
en in de regio. Daarom gaan zij regelmatig 
in op uitnodigingen in Heemstede en Zuid-

Kennemerland en worden ontvangsten in het 
raadhuis georganiseerd.
Een overzicht van deze activiteiten van B&W staat 
op www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
College van B&W > Activiteiten B&W.

Overzicht activiteiten burgemeester en wethouders



Inspecteur Bouw- en 
Woningtoezicht

 36 uur

Ben jij in staat om op een nauwkeurige en 
klantgerichte manier bouwinspecties uit te 

voeren? Sta jij stevig in je schoenen en ben je 
toe aan een volgende stap in jouw carrière? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Raadsbesluiten 30 maart 2017
Aanwezig waren:19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Ontwerp haven van Heemstede Havenlab: Raad 
vraagt advies aan College, unaniem

- Bijzondere verordening incidentele subsidies 
Verklaringen Omtrent Gedrag Heemstede 2017, 
unaniem

- Erfgoedverordening Heemstede 2017, unaniem
- Definitief Ontwerp Wilhelminaplein: beschikbaar 

stellen krediet uit ISV-budget, unaniem

- Intocht Sinterklaas – Gemeente staat garant, met 
zo groot mogelijke betrokkenheid samenleving. 
Na hoofdelijke stemming stemden 13 leden voor, 
6 leden stemden tegen

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 30 
maart 2017

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verwijdering vaartuigen Leidsevaart 
en Hockervaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen: 
- Een naamloze, witte stalen boot in de 

Leidsevaart, ter hoogte van de Rijnlaan, op 
ligplaats RNL001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 12 april 2017 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

- Een naamloze, witte stalen boot in 
de Hockervaart, ter hoogte van de 
appartementencomplex Princezand.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 

van dit vaartuig tot en met 13 april 2017 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan.

Bestuursdwang
Als de betreffende vaartuigen binnen de genoemde 
termijnen niet verwijderd zijn, 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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig openbaar te 
verkopen of te vernietigen.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Spaarne Lenterace
Op 28 maart 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het 
Spaarne’ voor het houden van de Spaarne Lenterace 
op zondag 14 mei 2017.
Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven de Tooropkade vanaf de 
Anton Mauvestraat, het Marisplein (aan de zijde 
van Het Spaarne) en de J.H. Weissenbruchweg tot 
splitsing Breitnerweg op 14 mei 2017 vanaf 07.00 
uur tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken:
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

appartement Meijerslaan 412 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

- Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Lentelaan 7 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 5 
april 2017 zes weken ter inzage in de publiekshal in 
het raadhuis. 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
- Kerklaan 45, het plaatsen van een schuur, 

wabonummer 131101, ontvangen 21 maart 2017
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 2017

- Strawinskylaan 11, vervangen hekwerk, 
wabonummer 132184, ontvangen 23 maart 2017

- Kohnstammlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 132505, ontvangen 23 maart 2017

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- P.C. Boutenskade 1 + 2, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 121932, verzonden 31 maart 2017

- Vondelkade 12, herbouw woning, wabonummer 
124115, verzonden 31 maart 2017

- Schollevaarlaan 35, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 

wabonummer 120197, verzonden 31 maart 2017
- Wipperplein 5, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124418, 
verzonden 31 maart 2017

- Troelstralaan 19, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 124939, 
verzonden 31 maart 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Burgemeester van Lennepweg 34, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 131874, ontvangen 22 maart 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.



Bridgekampioenschap van Kennemerland
Heemstede - Op zaterdag 1 
april werd de finale gespeeld 
om het zaterdag bridge kam-
pioenschap van Kennemer-
land van Bridgeclub Bel Air. 
Er kwamen 146 bridgers 
naar het GSV gebouw aan 
de Frans Schubertlaan. De 
strijd om deze titel was onge-
meend spannend. Twee pa-
ren stonden zeer dicht bij el-
kaar. Joke Meijer en Tine Mo-
lenaar hadden een gemiddel-
de van 57,24% en Dessa Ra-
mic met Wim Wonink ston-
den op 57,04%. De laatst ge-
noemde gingen met de titel 
naar huis omdat zij een score 
behaalden van 71,21%, ter-
wijl de dames op 57,35% ble-
ven steken. Frans v. Meeteren 
en Bernard Schouten hadden 
nog hoop om op de twee-
de of derde plaats te eindi-
gen maar hun resultaat van 

46,25% was goed voor een 
duikeling in het klassement. 
Van 5 naar 10. De paren die 
op de laatste zes plaatsen 
eindigden gaan het volgend 
jaar in de B groep spelen. 
Jos Zethof en Thea v. Haas-
ter stonden op 19. Met een 
score van 61,19% klommen 
zij naar 12 en veilig. Ook Ge-
orge Cerneüs met Herman 
v.d. Peet kwamen met 57,44% 
goed weg. George was met 
Jan Kleijn de regerende kam-
pioen en het zou toch een 
blamage zijn als hij met zijn 
nieuwe partner gedegra-
deerd zou zijn.  Theresia v.d. 
Horst en Miep v.d. Raad za-
ten vol spanning te luiste-
ren naar de eindstand. Hun 
40,96% was net voldoende 
om op de 18e plaats te eindi-
gen met een gemiddelde van 
47,91%. Ook in de B groep 

was het spannend. Ans en 
Cees v.d. Meer stonden met 
een gemiddelde van 56,95% 
op de eerste plaats maar 
moesten verstek laten gaan 
voor een feestje. De maxi-
maal te behalen score was nu 
50%, dus kansen voor Jeanet 
Uitendaal met Paul Heye, Ge-
middeld 55,23% en Marja en 
Hans v. Meeteren. Gemiddeld 
54,77%. Jeanet en Paul lieten 
het met 48,33 afweten en vie-
len terug naar plaats 4. Mar-
ja en Hans kwamen met een 
score van 55,42% net te kort. 
De bekers waren voor Ans 
en Cees (worden later uit-
gereikt) en de bloemen gin-
gen naar Marja en Hans. Met 
de eerder genoemde paren 
Ans en Cees, Marja en Hans, 
Jeanet en Paul gaan ook Ria 
Fluitsma met Monique v. 
Zanten, Ali Boeder met An-

Op de foto de kampioenen Dessa Ramic en Wim Wonink.

nie Heemskerk naar de A lijn. 
Hermine Burgers en Jeanette 
Colin zijn ook gepromoveerd 
maar gaan met een andere 
partner verder, zodat zij bei-
den in de A lijn gaan spelen.
De winnaars van deze fina-
ledrive nog even op een rijtje
A lijn: Dessa Ramic met 

Wim Wonink, 71,21%;
B lijn: Rita Fluitsma met 
Monique, 60%;
C lijn: Hermine Burgers met 
Jeanette Colin, 69,79%;
D lijn: Carla Beers met Ingrid 
Swartberg, 62,92%;
E lijn: Ank Beenders met 
Mona de Regt, 74,65%.

Vergaderingen raadscommissies april
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 11, 12 en 13 
april openbare vergaderingen om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 in Heemstede. U bent van harte uitgenodigd bij 
deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 11 april
- Agenda commissie Samenleving 11 april 2017
- Spreekrecht burgers
- Minimabeleid 2017-2018: Meedoen (A-stuk)
- Gewijzigde verordeningen als gevolg van de 

Verzamelwet SZW 2017, de Wet tot wijziging 
van de Participatiewet en enkele andere wetten 
i.v.m. het verplichten van beschut werk en het 
openstellen van de Praktijkroute (A-stuk)

- Tweede Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein/
lokaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2018 (B-stuk)

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 12 april
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 15 februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad 
 en raadscommissies (A-stuk)
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)
- Uitvoering motie ‘Het beste idee voor 

Heemstede’ (A-stuk)
- Uitvoering motie ‘Transparante financiering 

burgerinitiatieven’ (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2017 Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid (GBKZ) (C-stuk o.v.v. D66)
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-
5485797.

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

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

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

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

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

Agenda commissie Ruimte 13 april
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 13 maart 2017
- Spreekrecht burgers
- Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2018 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland (A-stuk)
- Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
 ‘De Slottuin II’ (B-stuk)
- Riolering Rivierenwijk-Noord, 
 voorlopige vaststelling plan (B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma 2017-2018 
 Nota duurzaamheid (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten
- Ingekomen stukken
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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
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