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Activiteitenmiddag op de kinderboerderij
“Je kunt zelfs een nepkoe melken”
Heemstede - Ryan Vermeersen 
is 19 jaar en woont in Haarlem. 
Hij doet de opleiding Dierverzor-
ging op het Clusiuscollege in Alk-
maar. Ryan: “Ik moet een examen 
afleggen voor een vak waarbij ik 
samen met mijn medestudenten 
een activiteit moet organiseren. 
Zo zijn we bij Kinderboerderij ’t 
Molentje in Heemstede terecht-
gekomen.

Met mijn klas organiseren we daar 
een activiteitenmiddag op vrij-
dag 13 april, tussen 10.30-15.00 
uur voor kinderen van groep 2 tot 
en met 8. Het is een activiteiten-
middag om kinderen bewuster te 
maken over dierenwelzijn en de 
wereld om ons heen.
Zo leren ze spelenderwijs 

over dingen in de natuur. We 
doen diverse activiteiten als: 
Ezeltje Prik, schminken, een 
memory- en zintuigenspel, te-
kenen en er is een kleine storm-
baan. Je kunt zelfs een nepkoe 
melken.

Oudere kinderen lichten we via 
deze activiteitenmiddag op een 
ludieke manier voor over de 
schadelijke methaanuitstoot 
door mest. Er is een vrije inloop 
en de toegang is gratis. Heem-
stede is een prachtige groene ge-
meente en daarom is dit zo’n goe-
de plek voor zo’n activiteitenmid-
dag. We hebben een informatie-
kraampje op de kinderboerderij 
waarbij je een stempelkaart kunt 
afhalen. Bij elke activiteit kun 

je een stempel krijgen. De vol-
le kaart kun je weer bij ons inle-
veren en dan krijg je een snoep-
je, een stuk fruit of bloemzaadjes 
voor de bijen van de Bijenvrien-
denstichting met hun actie ‘Zaai-
en doet Zoemen’.  Het wordt vast 
hartstikke leuk en je zult je ook 
niet vervelen.”

Vrijdag 13 april, tussen 10.30-
15.00 uur bij Kinderboerderij 
’t Molentje, Burg. Van Rappart-
laan 1 in Heemstede, wandelbos 
Groenendaal. Vrije toegang. Je 
kunt meer informatie over de ac-
tiviteitenmiddag vinden op Face-
book, via Activiteitenmiddag Kin-
derboerderij ’t Molentje.

Bart Jonker

Ryan Vermeersen op Kinderboerderij ’t Molentje.

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij ZONDAG 15 APRIL

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

5 STUKS

4.99
SPAANSE MARGRIET

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

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

Nieuwe activiteit: Muziek op maandag
Oooh... Champs-Élysées
Heemstede - Op maandag 9 
april ging bij dagcentrum Lieven 
de Key en Ontmoetingscentrum 
Dreefhart een gloednieuwe acti-
viteit van start: Muziek op maan-
dag. In het gebouw aan Lieven de 
Keylaan 24 konden deelnemers 
aan de beiden groepen én an-
dere geïnteresseerden genieten 
van een optreden van een heuse 
Franse chansonnier: Edouard.

Van 13.30 uur tot 15.00 uur 
bracht de in Bakkum woonachti-
ge Fransman een zeer divers aan-
bod aan chansons. Zichzelf op de 
gitaar begeleidend zong Edouard 
herkenbare titels als: La vie en ro-
se, Natalie en oooh, Champs-Ely-
sées. Tussen de nummers door 
was er ruimte voor anekdotes, 
grapjes en reacties op opmerkin-
gen uit het publiek. Ook vertelde 
Edouard het een en ander over de 
achtergrond van de verschillende 
liedjes. Iedereen was onder de in-
druk van zijn stemgeluid en na 
‘ne me quitte pas’ kon je een 
speld horen vallen.

Tijdens de pauze werd er onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee zelfs nog hier en daar Frans 
geconverseerd. Het applaus na 
afloop van het optreden was niet 
van de lucht. Iedereen had een 
geweldige middag beleefd, zelfs 
compleet met herinneringen aan 

vakantieliefdes uit lang vervlo-
gen dagen. De ‘au revoirs’ en ‘a 
bientots’ waren dan ook zeer ge-
meend.

Muziek op maandag is een ini-
tiatief van Kennemerhart. Be-
oogd wordt amateurs, semipro-
fessionele en professionele ar-
tiesten een podium te geven om 

‘vlieguren ‘ te maken en ouderen 
en andere geïnteresseerden een 
mooie, muzikale middag te laten 
beleven. Wilt u de volgende editie 
van meemaken? Of misschien een 
optreden verzorgen? 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Sandra Bouw-
mans, senior medewerker dagbe-
steding van dagcentrum Lieven 
de Key en ontmoetingscentrum 
Dreefhart op: 06-20665156.
E-mail kan ook: sandra.bouw-
mans@ kennemerhart.nl.

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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Informeer of er nog krantenwijken zijn. 

WIL JIJ EEN 
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STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Weerstand om 
met HBB

in zee te gaan
Heemstede - Informateur 
Hans Luiten wordt het niet 
gemakkelijk gemaakt. Na 
gesprekken met alle partijen 
kan hij nog geen conclusies 
trekken. De opdracht van 
HBB aan de formateur is te 
onderzoeken of er recht ge-
daan kan worden aan de uit-
slag van de verkiezingen en 
of er voldoende vertrouwen 
en respect is tussen de toe-
komstige coalitiepartijen. 

Er blijkt nogal weerstand te 
zijn vanuit de huidige coa-
litie van VVD, D66 en CDA 
om in zee te gaan met HBB. 
Een nieuw college van deze 
drie partijen zit er niet in om-
dat ze onvoldoende zetels 
hebben voor een meerder-
heid. De enige optie is om 
van het CDA afscheid te ne-
men en deze partij in te rui-
len voor GroenLinks. In de-
ze constructie komen zij aan 
een nipte meerderheid in de 
raad. Dat ligt echter niet be-
paald voor de hand wegens 
de grote verschillen tussen 
de VVD en GroenLinks. Er ligt 
nog een aantal problemen 
op de loer. Zo wil HBB zich 
blijven verzetten tegen de 
bouw van de nieuwe super-
markt. Ondanks dat het be-
stemmingsplan door de ou-
de raad werd goedgekeurd. 
Bij het Manpadslaangebied 
staan HBB en VVD tegenover 
D66 en GroenLinks. 

Het zou vreemd zijn als de 
grootste winnaar van de ver-
kiezingen buitenspel wordt 
gezet, doch getalsmatig niet 
onmogelijk. HBB en Groen-
Links en in mindere mate het 
CDA hebben de sleutel in 
handen om een nieuwe coa-
litie te smeden.
De huidige collegepartijen 
hadden liever gezien dat de 
gemeenteraad een forma-
teur had benoemd en deze 
een door de raad geformu-
leerde opdracht had mee-
gekregen. Een fenomeen dat 
in Heemstede niet eerder is 
toegepast de laatste decen-
nia. De huidige collegepar-
tijen hadden graag eerst een 
gesprek gehad met HBB over 
de toekomstige bestuursstijl, 
bestuurlijke vernieuwing 
en de verschillen in concre-
te dossiers. Misschien tegen 
beter weten in proberen de 
partners van de afgelopen 
vier jaar vast te houden aan 
een plaats in het college.

De informateur, die op 7 
april zijn conclusies zou trek-
ken, stelt nu voor dat partij-
en apart met HBB om de ta-
fel gaan. Als het CDA, Groen-
Links en HBB een beetje wil-
len inschikken, kan er tegen 
het einde van de week een 
nieuw college zitten van de-
ze drie partijen. Luiten ver-
wacht dat alles voor 12 april 
zal zijn beklonken en er dan 
met de feitelijke formatie 
kan worden begonnen. 

Eric van Westerloo

Afval uit korf 
brandt in kliko
Regio -  In een achtertuin aan De 
Blekerij te Bloemendaal is zon-
dagnacht brand uitgebroken. De 
bewoners van het huis hadden ‘s 
avonds de vuurkorf aangestoken. 
Het hete afval hadden ze echter 
weggegooid in de kliko.
Dat smeulende afval is gaan bran-
den; de brand werd ’s nachts met 
een tuinslang geblust maar de 
brandweer moest ter plaatse 
komen.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (62)
Vandaag gaat het over Raadhuis-
straat 23 en 25, een wat ingewik-
keld verhaal, want nu zijn de-
ze nummers er niet meer. Toch 
hebben beide nummers lang be-
staan. De nummers 23 en 25 wor-
den afwisselend gebruikt in zo-
wel het stratenboek van Heem-
stede als in o.a. het Haarlems 
Dagblad in advertenties. Er zijn 
geen bouwtekeningen van bei-
de nummers, maar toch stond 
er een pand. Dat zien we terug 
in een krant van 1933.Teeuwen’s 
Kolenhandel zat er toen al. Voor 
die tijd wordt nummer 25 voor-
namelijk genoemd als woonhuis. 
In het Haarlems Dagblad van 31 
augustus 1918 staat een adver-
tentie dat je op nr. 25 terecht kunt 

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 15 april, 10u. 
Joostviering met

ds. Gerline de Jong - Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 15 april, 10.30u.
Eucharistieviering In Between.

Past. R. Verhaegh.
Met één 1e Communicant.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

voor een spreekuur over ‘Zenu-
wen, Reumatiek en Verstijving’. In 
het Haarlems Dagblad van 17 ju-
ni 1924 wordt nr. 25 te huur aan-
geboden als fl ink benedenhuis 
met voor- en achtertuin. De huur 
wordt billijk genoemd.
In het Haarlems Dagblad van 2 fe-
bruari 1938 biedt Teeuwens Ko-
lenhandel 40 soorten kolen aan 
vanaf nr. 25. Teeuwen gebruikt 
echter ook regelmatig nr. 23 in 
een advertentie, zelfs tot in de 
jaren 70. In 1975 zijn de panden 
naast 23/25 gesloopt voor nieuw-
bouw van Datsun/Nissangarage 
Gratama, de nummers 23/25 wer-
den verbouwd, zoals op de toen-
foto uit 1977 (beeldbank NHA) te 
zien is. Naast de voordeur van de 
toenmalige Datsungarage staat 
23-25.
In 1985 is er in de Heemsteedse 

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 15 april 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 15 april 10u.
Spreekster: mevr. Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 15 april om 10.00 uur
 Ds. A. Tromp uit

Krimpen aan den IJssel.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 15 april, 10u.
Ds. N.G. Scholten,

Bach Cantate Dienst
m.m.v. vocaal ensemble Kwarts

o.l.v. Gerrit Maas.

www.adventskerk.com

raad sprake van koop van Raad-
huisstraat 23 (275.000 euro), 
eventueel voor het creëren van 
parkeerplekken voor het Raad-
huis. 

De nufoto van Harry Opheikens is 
van 9 april 2018 met Blitz in het 
pand, maar dat is een ander huis-
nummer.
Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heemste-
der). 
Bijdrage: Harry Opheikens

Ontmoeting ‘Geloven in de Stad’ kerken
Regio  - Op zondag 22 april hou-
den de bij ‘Geloven in de Stad’ 
aangesloten kerken weer een ge-
zamenlijke kerkdienst in het Ken-
nemer Sportcenter, IJsbaanlaan 
4a in Haarlem. Voor de vijfde keer 
alweer!
Het wordt een prachtig feest, 
waar zo’n 2.000 christenen uit 
meer dan 20 kerken uit Haarlem 
en omgeving elkaar ontmoeten 

en vooral ook samen naar God 
willen luisteren en Hem eren. Een 
dienst waarin Jezus Christus, Zijn 
liefde en boodschap centraal zul-
len staan. Zijn leven en bood-
schap zijn de basis van Hoop voor 
onze stad. Thema van de dienst is 
‘Mensen van Hoop willen wij zijn’.

Er is veel muziek, er is een eigen 
ontmoetingsprogramma voor de 

jongeren en een kinderprogram-
ma onder leiding van Matthijs 
Vlaardingerbroek. Hij ziet het ge-
loof net als het leven, een enorm 
avontuur. Je weet namelijk dat je 
onderweg bent, maar waarheen 
is lang niet altijd duidelijk. Door 
middel van zijn creatieve ver-
halen en ideeën helpt hij kinde-
ren (en hun  ouders) met goede 
moed op pad!

Werk jezelf niet in de nesten!
Regio - Nu het voorjaar in 
de lucht hangt gaan alle die-
ren weer op vrijersvoeten. De 
vogeltjes zoeken een part-
ner om mee te gaan broe-
den maar ook veel katten
hopen op een gezellige date. 
En zo’n romantische ontmoe-
ting kan grote gevolgen heb-
ben als jouw kat nog niet 
geholpen’ is. Jouw poes kan 
dan na ongeveer tweeënhal-
ve maand zomaar 5 of 6 ba-
by’s krijgen.

En hoe schattig de kittens ook 
zijn, ze hebben veel verzor-
ging nodig. De kleintjes mo-
gen wettelijk pas na zeven 
weken van de moeder wor-
den gescheiden (eerder is 
dus strafbaar). In die tijd moe-
ten de kittens ontwormd, ont-
vlooid en ingeënt worden. De 
kosten hiervoor kunnen best 
oplopen. En het valt niet altijd 

mee om voor al deze diertjes 
een goed baasje te vinden. 
Laat je poes dus snel sterilise-
ren als dit nog niet gebeurd 
is. En zorg ook dat jouw on-
gecastreerde kater geholpen 
wordt. Zo breng je andere kat-
teneigenaren niet in de pro-
blemen maar daarnaast voor-
kom je ook veel ongewenst 
gedrag van je kater zoals 
sproeien, vechten en katten-
gejammer in de buurt. 

Omdat we vinden dat kittens 
het beste kunnen opgroei-
en in een huiselijke omge-
ving zoeken we voor dit sei-
zoen nog betrouwbare op-
vangadressen. Het kan dan 
gaan om jongen katjes, met 
of zonder moederpoes, die 
binnenkomen in ons dieren-
tehuis. Als gastgezin wordt je 
begeleidt door een medewer-
ker van het asiel en krijg je van 

ons alles wat nodig is voor de 
verzorging. Als de kittens oud 
genoeg zijn worden ze door 
het dierentehuis herplaatst.

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

Historische in- en uitgang 
Herenweg West

Berkenroede
Heemstede - De 18-eeuwse buitenplaats ‘Oud 
Berkenroede’ ligt aan de Herenweg, ten noor-
den van de buitenplaats Berkenrode, die sinds 
1797 het vroegere Westerduin als hoofdhuis 
heeft. Pieter de la Court , uit een Leidse re-
gentenfamilie en onder andere in 1769 burge-
meester van Amsterdam, noemde zijn buiten 
aanvankelijk Oud Berkenrode, wat tot een ja-
renlange juridische strijd leidde met de eige-
naren van de oudere Heerlijkheid Berkenrode.
De eigenaar van de Heerlijkheid, Mattheus Les-
tervenon, noemde zich zelf graag Lestervenon 
van Berkenrode, de titel verschafte hem aan-
zien in zijn diplomatieke werk.

Uiteindelijk is ter onderscheiding de naam 
‘Oud Berkenroede’ overeengekomen. Ooit 
heeft ook de Heemsteedse burgemeester Da-
vid Eliza van Lennep hier zijn intrek genomen.
De entree van dit buitenhuis is een eenvoudig 

ijzeren spijlenhek met de woorden (linkerkant) 
OUD, BERK EN (rechts:) ROEDE. Er staan aan 
weerszijde schamppalen (kanonslopen).
Oud Berkenroede is van belang als goed be-
waard voorbeeld uit het einde van de 18e 
eeuw en vanwege de beeldbepalende ligging 
tussen de andere voormalige buitenplaatsen 
aan de Herenweg West. (Bron: HVHB)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Adventskerk Aerdenhout

Gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit BWV 106

Zondag 15 april 10.00 uur
Vocaal Ensemble Kwarts o.l.v. Gerrit Maas,

ds.  Niek Scholten, liturg

Cantate Dienst
Bach
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Voorjaar in de
Van Merlenlaan
Heemstede - Een mooie, zon-
nige foto van de lentebloemen 
naast de Van Merlenlaan.
Gemaakt op zondag 8 april.
Door Annemieke Buddelmeijer.

Koop op de Minimarkt
en draag bij aan dansshow
Heemstede - Op zondag 15 april 
wordt een minimarkt gehouden 
in het GSV-centrum aan de Franz 
Schubertlaan 37, Heemstede en 
wel van 13.00 tot 16.00 uur.

De opbrengst is bedoeld voor 
aankoop/huur van kleding voor 
de dansshow die  jaarlijks aan het 
eind van het seizoen door de kin-

deren van de ballet- en streetdan-
ce groepen wordt opgevoerd.
U kunt daar nog schone en on-
beschadigde kleding, boeken en 
cd’s of dvd’s, spellen en puzzels 
en speelgoed voor brengen. Inle-
vering hiervan kan plaatsvinden 
op woensdag- en vrijdagmid-
dag vanaf 13.00 uur in het GSV- 
centrum.

Bier tappen en Bijbelverhalen
Heemstede - Café en kerk kun-
nen het goed met elkaar vinden 
in Heemstede. Pieter Terpstra, 
predikant van de oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein en Kees He-
ger, uitbater van café de 1ste Aan-
leg kunnen het ook goed met el-
kaar vinden en kijken graag in el-
kaars ‘keuken’. In januari van dit 
jaar was Kees Heger te gast in de 
oude kerk om de preek van de 
leek te verzorgen.
In 40 minuten heeft hij de relatie 
tussen kerk en café door de eeu-
wen heen grondig onder de loep 
genomen. 

Als tegenprestatie zal Pieter Terp-
stra zondag 15 april om 16.00 uur 
als predikant achter de tap staan.
In wederom circa 40 minuten tapt 

hij niet alleen de glazen vol maar 
zal hij tevens de relatie tussen de 
Bijbel en alcoholische drank(en) 
toelichten. Café de 1ste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103.
Informatie: 023-5286035.

Pieter Terpstra.

Inspirerend ondernemer voor de klas
Heemstede - ‘Bready-onderne-
mer Erwin Miedema was vrijdag 6 
april gastspreker op de Haemste-
de Barger school (HBM). 

Miedema gaf een gastcollege 
voor de brugklasleerlingen van 
de Businessclass. Die is er speciaal 
voor leerlingen die een onderne-
mende toekomst tegemoet wil-
len gaan. Het was voor hen dan 
ook erg interessant om een inspi-
rerende ondernemer voor de klas 
te hebben. Miedema vertelde vol 
enthousiasme over zijn nieuwe 
bedrijf Bready.
Hij legde uit waar het idee van-
daan gekomen is van elke och-
tend vers brood aan je deur. Ook 

vertelde hij hoe je van een goed 
idee je eigen succesvolle onder-
neming maakt. Leuk was ook het 
filmpje over het bedrijfsproces: 
van de bakker tot je deur. De leer-
lingen hebben zich alvast aan-
gemeld als bezorger, maar moe-
ten nog even wachten tot ze 16 
zijn. De komende maanden ver-
wacht de HBM meer gastsprekers 
te mogen verwelkomen om het 
enthousiasme van de leerlingen 
verder aan te wakkeren. 

Succesvolle ondernemers die 
ervaringen willen delen kun-
nen contact opnemen met 023–
5282380 of 
info@haemstede-barger.nl)

Kindcentrum de Molenwerf
weer helemaal positief
Heemstede – Karen Schildwacht 
werd in augustus 2014 aange-
steld als nieuwe directeur van de 
Heemsteedse basisschool De Val-
kenburg. Dat dit niet slechts een 
kwestie van ‘het stokje overne-
men’ was, bleek toen Karen met 
haar team al vrij snel het comple-
te onderwijssysteem van De Val-
kenburg op de schop liet gaan. 
Daar had ze dan ook een goede 
reden voor.

“De school, inmiddels omge-
doopt tot Kindcentrum de Mo-
lenwerf, had twee jaar voor mijn 
aanstelling een negatieve beoor-
deling gekregen van de Onder-
wijsinspectie,” aldus Karin. “En 
hoewel deze negen maanden la-
ter alweer werd bijgesteld naar 
een voldoende, liet die uitkomst 
mij als directeur natuurlijk niet 
zomaar los.” Karen besloot dat het 
tijd was voor een rigoureuze ver-
andering en dus voor een gron-
dige aanpak. Om te beginnen 
moest er geïnvesteerd worden in 
de leskwaliteit van de leerkrach-
ten. “Wij hebben scholing ge-
volgd waarbij leerkrachten met 

behulp van een specifiek lesmo-
del kwalitatief goede lessen kun-
nen geven. Dit heeft weer een 
gunstig effect heeft op de resul-
taten van de leerlingen.” Het on-
derwijssysteem van de school se-
rieus onder de loep nemen werd 
de volgende stap. De conclusie 
was dat het systeem niet meer 
voldeed aan wat er vandaag de 
dag van de maatschappij wordt 
gevraagd. “Omdat er tegenwoor-
dig veel meer informatie te krij-
gen is dan vroeger, hebben kin-
deren andere vaardigheden no-
dig, 21e eeuwse vaardigheden,” 
stelt Karen. “Er zijn er inmiddels 
elf en een ervan is dat kinde-
ren moeten leren omgaan met 
de verschillende soorten media. 
Zo moeten ze bijvoorbeeld on-
derscheid kunnen maken tussen 
wat wel en niet waar is. Maar ook 
weten hoe ze de juiste info kun-
nen vinden op internet. Kinderen 
moeten dus mediawijs worden 
gemaakt.”

Andere invalshoeken voor kwa-
liteitslessen liggen op het vlak 
van het ontdekken van specifie-

ke talenten bij de kinderen. “Be-
ter personaliseren van het onder-
wijs. We hebben een breed aan-
bod in de middaguren tijdens Ta-
lententijd.”

Vorig jaar veranderde de Valken-
burgschool officieel in Kindcen-
trum de Molenwerf. 
Karen: “Er is specifiek gekeken 
naar die brede samenwerking 
van kinderopvang en onderwijs 
(Unitonderwijs) en het aandeel 
van kwaliteitscultuur op school. 
Het leuke is dat de onderwijsin-
specteur daarbovenop te ken-
nen gaf dat zij dit keer weliswaar 

niet mocht oordelen over het bre-
de aanbod van onze school, ech-
ter was dit het geval geweest, 
dan hadden we ook daarvoor een 
‘goed’ gekregen.” 

Trots voegt de directeur er nog 
als laatste aan toe dat kinderen 
die Unitonderwijs volgen, in ver-
gelijking met kinderen die regu-
lier onderwijs volgen, niet alleen 
gemotiveerder en zelfstandiger 
zijn, maar ook meer zelfvertrou-
wen hebben.
Dit is uit recent onderzoek naar 
voren gekomen en dat is toch 
prettig om te weten.   

Violen en meer bij 
Tuincentrum de Oosteinde
Regio - Een van de eerste 
bloeiers na de winter is het vi-
ooltje. Dit kleine plantje zorgt 
met zijn verschijning voor het 
echte lentegevoel. Juist de di-
verse vormen, groot- of klein-
bloemig, lange bloei en sterke 
karakter zorgen voor een dank-
bare plant. En niet te vergeten 
het kleurenpalet. Van blauw-
paars naar eigeel, van bor-
deaurood naar wit en zelfs pas-

telkleuren… iedereen houdt 
van het viooltje. Tel daarbij op 
de lage prijs en mogelijkhe-
den in borders of terraspotten 
en je kunt niet anders dan deze 
bloeier in het hart sluiten.
Een rondje viooltjes dan maar, 
verkrijgbaar bij Tuincentrum 
de Oosteinde met filialen in Hil-
legom en Vijfhuizen. Uiteraard 
zijn hier nog veel meer voor-
jaarsplanten te vinden.

Beeld: Joke van der Zee

Bookstore Day bij Blokker
Heemstede - Na een succesvol-
le eerste Bookstore Day in 2017 
organiseert boekhandel Blok-
ker (Binnenweg 138) op zater-
dag 14 april een tweede editie. 
Met diverse exclusieve uitgaven 
in gelimiteerde oplagen, gesig-
neerde exemplaren en sterk in 
prijs verlaagde boeken. Met op-
tredens ook. Want een boekwin-
kel is meer dan een winkel. In een 
boekwinkel wordt je verbeelding 
aangeraakt. En dat is reden voor 
een feestje. Bij Blokker vangt om 

10.30 uur de voorstelling ‘Boer 
Boris’ aan, met Ted van Lieshout 
en Philip Hopman.
 
Sinds 2012 werken Philip Hop-
man en Ted van Lieshout samen 
aan de serie Boer Boris, een reeks 
prentenboeken over de avontu-
ren van een boer. 
Om 12.00 uur volgt de boekpre-
sentatie ‘Geen verlangen zonder 
tekort - De toekomst van de Ne-
derlandstalige roman’.
Het betreft een speciale uitgave 

ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Libris Literatuur 
Prijs. Het eerste exemplaar wordt 
uitgereikt aan Abdelkader Bena-
li, de winnaar van de Libris Lite-
ratuur Prijs in 2003 en de huidige 
voorzitter van de jury. De winnaar 
van de 25ste Libris Literatuur Prijs 
wordt op 7 mei bekendgemaakt. 
 
Dan om 15.00 uur staat de work-
shop ‘Ontroerend goed-Van 
kunst kijken naar kunst kopen’ op 
het programma. Verzorgd door 
Oscar van Gelderen en Manuela 
Klerkx. Een inspirerende en prak-
tische gids over kunst kopen: hoe 

werkt het en hoe doe je het? Al-
les wat je moet weten over gale-
ries, beurzen, veilingen en online 
kopen.
Na de workshop is er een forum-
discussie met tekenaar Joost 
Swarte en Bubb Kuyper, voorma-
lig eigenaar van veilinghuis Bubb 
Kuyper.
 
Tot slot om 16.00 uur signeert 
Joost Swarte zijn werk ‘Het New 
York Boek, En toen de Stijl’ en de 
bibliofiele uitgave ‘Het geheim 
van de klare lijn’. Meer info op 
www.boekhandelblokker.nl of via 
023-5282472.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

04-04-2018
Eildert.J. Panman & 

Margaretha.M. Deen
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Discriminatie in Kennemerland,
klachten in kaart gebracht
Regio - Onlangs bracht Bureau 
Discriminatiezaken ‘het lijstje’ 
met het aantal meldingen aan-
gaande discriminatie over heel 
2017 naar buiten. Het betreft cij-
fers van meldingen over discrimi-
natie en ongelijke behandeling 
die bij het bureau zijn binnenge-
komen. 
•  In 2017 zijn 195 discriminatie-

klachten binnengekomen bij 
Bureau Discriminatiezaken (BD). 
Hiermee is het aantal klachten in 
vergelijking met 2016 gedaald 
met 7%. 

•   Top drie meeste discriminatie-
klachten qua grond in 2017:  
1. Ras / afkomst

   2. Handicap / chronische ziekte 
   3. Seksuele gerichtheid

In 2016 stond godsdienst op de 
tweede plaats en geslacht op de 
derde. 
•  De meeste klachten gaan tradi-

tiegetrouw over rassendiscrimi-
natie. Het gaat vooral om klach-
ten gerelateerd aan etniciteit 
of afkomst (70%), of belediging 
vanwege huidskleur (20%). Anti-
semitisme werd weinig gemeld 
(6 klachten). Er kwamen in 2017 
ook 6 klachten binnen over be-
kladdingen met hakenkruizen. 

•  Een opvallend sterke toena-
me, relatief en absoluut, van het 

aantal klachten over handicap 
en chronische ziekte. De klach-
ten spelen zich vooral af op de 
terreinen commerciële dienst-
verlening, onderwijs en arbeids-
markt (werving- en selectiepro-
cedures).

•  Het aantal discriminatieklach-
ten op grond van (homo)seksu-
ele gerichtheid is weer gestegen 
naar het niveau van 2015. Hier-
over kwamen 19 klachten bin-
nen. 

•  Het aantal klachten op basis van 
godsdienst daalt langzaam naar 
15. In 2016 kwamen hierover 20 
klachten binnen tegenover 24 in 
2015. Het gaat op één incident 
na, allemaal om moslimdiscri-
minatie. 

•  Circa de helft van de discrimina-
tieklachten speelt zich af in de 
eigen woonwijk, op de arbeids-
markt en in de openbare ruimte.

De daling van het aantal meldin-
gen wil zeker niet zeggen dat dis-
criminatie afneemt. Het BD krijgt 
regelmatig signalen van discri-
minerende beledigingen, scheld-
partijen of bedreigingen die ge-
uit worden naar mensen, bijvoor-
beeld omdat ze een hoofddoek 
dragen. Hierover wordt echter 
geen melding in de zin van klacht 
ingediend.     

Tentoonstelling Historisch Museum
Erfgoedroute door Haarlemmermeer
Regio - Onlangs is in Haarlemmer-
meer de tentoonstelling ‘Scha-
kels, een reis langs betekenisvol-
le plekken van Haarlemmermeer‘ 
geopend, in het Historisch Muse-
um. Aanleiding is het ‘buitenmu-
seum’ dat in mei in Haarlemmer-
meer gerealiseerd wordt. Dan 
worden vijftien bijzondere mar-
keringen, ontworpen door Ate-
lier René Knip, op zichtbare en 
onzichtbare erfgoedlocaties in de 
polder geplaatst. Zo kunnen be-
woners en bezoekers wandelend 
en fietsend kennismaken met de 
geschiedenis van Haarlemmer-
meer. De tentoonstelling in Histo-
risch Museum, te zien tot 16 janu-
ari 2019, fungeert als ‘reisbureau’ 
voor dit buitenmuseum.

Schakels aan de Ketting
In 2017 reageerden 75 bewo-
ners op de oproep van Haarlem-
mermeermuseum De Cruquius 
om hun favoriete erfgoedplek uit 
de polder in te sturen onder de 
naam ‘Schakels aan de Ketting’. 
Ingezonden werd bijvoorbeeld 
de plek waar de eerste spade de 
grond inging voor het graven van 

de Ringvaart en het verdwenen 
dorp Nieuwerkerk. Oud burge-
meester Weterings nomineerde 
de Oude Secretarie waar het ge-
zag haar eerste huis kreeg. Deze 
en nog meer plekken zijn te zien 
in de tentoonstelling met beeld, 
film, tekst en objecten.

Schakels aan de Ketting schakelt 
verhalen, plekken van beteke-
nis, zichtbaar of onzichtbaar en 
bewoners aan elkaar tot een erf-
goedroute door de polder.

Bekijk alle inzendingen op: 
www.schakelsaandeketting.nl.

Praktisch
U vindt Historisch Museum aan 
de Bosweg 17 in Hoofddorp. Van-
af heden is het museum open 
van dinsdag t/m zondag van 13 
tot 17 uur. Kijk op www.haar-
lemmermeermuseum.nl voor de 
openingstijden, entree (muse-
umkaart is geldig) en route. Gratis 
parkeren kan naast Claus Event-
center.

Haarlemmermeerspoorlijn.

Rondwandeling over Begraafpark Kleverlaan
Regio - Op zondag 22 april van 
14.00 tot 15.30 uur kunt u een 
wandeling maken op Begraaf-
park Kleverlaan in Haarlem. Een 
natuurgids vertelt tijdens de 
wandeling van alles over de bo-
men en prachtige monumenten 
en grafzerken die hier zijn.
Begraafpark Kleverlaan is een be-
graafplaats tussen monumenta-
le bomen en kent een interessan-
te geschiedenis. Begin 1800 heeft 
JD Zocher een deel van zijn Bui-
tenplaats Akendam afgestaan 
aan de gemeente Haarlem en 
ontwierp deze begraafplaats in 
landschapsstijl. Later hebben zijn 
zoon en vervolgens L. A. Sprin-
ger de begraafplaats verder mo-

gen inrichten. Hierdoor is het een 
Begraafpark geworden waar ver-
schillende landschapsstijlen sa-
menkomen.

Zo ziet u bijvoorbeeld een steen-
houwershuisje en een prachtig 
mausoleum. Er is een boekje ge-
schreven over de bomen en mo-
numenten die u tegenkomt op 
deze wandeling waardoor u op 
een ander moment en jaargetij-
de met het boekje in de hand de 
wandeling nog eens kunt doen. 
Dit boekje is op deze dag voor vijf 
euro verkrijgbaar bij de gidsen.

Het Begraafpark bevindt zich aan 
de Kleverlaan 7B te Haarlem.

Madonna als eeuwige inspiratiebron 
Moederliefde thema Waagexpositie
Regio - Marjan van Berkel, woon-
achtig in Amsterdam en werkend 
vanuit haar atelier in Haarlem, zal 
trouwe bezoekers van De Waag 
aan het Spaarne de komende we-
ken met haar nieuwe tentoon-
stelling zeker verrassen.

Een bijzondere tentoonstelling 
vanwege het gekozen uitgangs-
punt: Madonna-schilderijen uit 
de Italiaanse Renaissance met 

(zoals Marjan het zelf omschrijft) 
liefde naar het nu vertaald. Dat 
een aspect als moederliefde voor 
kinderen en kleinkinderen in haar 
werk een rol speelt zal voor ken-
ners geen verbazing wekken.
Liefde voor familie is een van de 
thema’s die bij Marjan veelvul-
dig terugkeert, zo verraste zij een 
aantal jaren geleden met een 
duo-expositie met levensgezel 
Joop Rooijers: schilderijen met 
het thema: brieven naar elkaar in 
de vorm van dierbare herinnerin-
gen. 

Marjan heeft gedurende de afge-
lopen twee jaar gestaag in haar 
Haarlemse atelier gewerkt aan dit 
bijzondere oeuvre. Een overzicht 
van de geexposeerde werken laat 
zien dat het gekozen thema de 
beeldend kunstenares zeer aan 
het hart ligt!  Zonder meer be-
wonderenswaardig hoe zij er in 
geslaagd is om zowel in de kleur-
rijke schilderijen als in de simpe-
le schetsmatige tekeningen te-
derheid en geborgenheid tot uit-
drukking te laten komen.

Uit alles straalt een immense 
moederliefde, zoals op de uit-
nodiging nadrukkelijk als bood-
schap vermeld: Kinderen en 
kleinkinderen, dank! 

Deze tentoonstelling is van-
af donderdag 5 april tot en met 
zondag 22 april te bezichtigen in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem.

(Openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur). 
Zie verder: www.kzod.nl.

Marjan van Berkel

Mart Smeets’ haat-liefdeverhouding
Regio - Op zondag 29 april ver-
welkomt Mart Smeets u in ‘zijn’ 
Amerika.
Verwacht een reis door de tijd 
langs iconische steden, bijzonde-
re persoonlijkheden en een ver-
klaring waarom hij tot op heden 
een lichte haat-liefdeverhouding 
onderhoudt met dit verbazing-
wekkende land.

Liefhebbers zijn welkom in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum aan 
de Gasthuisstraat 32 in Haarlem.  

Op de dag dat president John F. 
Kennedy werd doodgeschoten, 
22 november 1963, begon voor 

de 16-jarige Mart Smeets een le-
venslange fascinatie voor Ame-
rika. Zijn werk als sportjournalist 
bracht hem de 54 jaar erna vaak 
in het land.
Veel van zijn ervaringen op het 
gebied van muziek, sport, poli-
tiek, kunst, geschiedenis, eten, 
reizen, hotels en het eeuwige ra-
cisme belandden in Mijn Ameri-
ka.

De toegangsprijs bedraagt €5,-; 
niet-leden betalen €7,50.  

Reserveer een kaartje online via 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl 

Cultuurerfgoed Koorschool 65 jaar
Open dag met open monden
Regio – Spreek je met vroege-
re leerlingen van de Koorschool 
(Haarlem) van Dr. Kat dan hoor 
je steevast dat zij onvergetelijke 
jaren hadden met muzikale vor-
ming, waar ze hun hele leven lang 
plezier van hebben gehad. Inmid-
dels door de Rijkdienst voor het 
Cultureel Erfgoed erkend, samen 
met de koorschool van het bis-
dom Utrecht. 

Zij hebben een speciale vrijstel-
ling van de minister van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Zaterdag jl. hield de koorschool 
open dag. Voor de vele bezoekers 
vielen de monden echt open van 
verbazing bij de zangles. Van een-
voudige trommels kwam geluid 
dat je zelf moest maken door te-
gen de zijkant van je groot ge-
opende ronde mond te tikken. 
Dat lukte bij de geoefende kinde-
ren wel, het publiek had er moei-
te mee. De zangjuf gaf een idee 
hoe je kinderen leert je stem te 
gebruiken, als ouder deed het 
goed om te zien wat een plezier 
dat geeft. Want op die koorschool 
leer je ook lachen en ontspannen. 
Zij zetten een traditie door die 
die begon in 1951 toen Dr. Kat 
zijn ideaal verwezenlijkt zag in 

de opening van zijn Koorschool 
St. Bavo, toen aan het Wilhelmin-
aplein. Na vier eeuwen weer een 
opleidingsinstituut voor koorjon-
gens. De wereldpers had veel be-
langstelling, radio, televisie vroe-
gen hen regelmatig voor optre-
dens. In 1973 verhuisde men naar 
de Westergracht 61.
Om de toekomst veilig te stellen 
werden in 1992 ook meisjes toe-
gelaten. Er zijn nu 65 kinderen en 
ongeveer de helft daarvan zijn 
meisjes. Katholiek zijn hoeft niet 
meer, dat is ongeveer een der-
de nog. Je moet wel iets met een 

muziekinstrument hebben en de 
stemtest halen. Een kleine school 
dus, vanaf groep 5, waar de jon-
gens behoren tot het Jongens-
koor en de meisjes tot de Meis-
jescantorij. De leerlingen van de 
groepen 6,7 en 8 zingen een keer 
per maand een mis in de kathe-
draal, maar gaan ook op tournee 
in binnen- en buitenland en ge-
ven concerten. 

De open dag werd afgesloten 
met een klein concert in de kathe-
draal, in vol ornaat en dan moet je 
ze zien opkomen op dat altaar, zo 
zelfbewust en open: “Wij gaan er 
wat van maken” en dan klinkt een 
halleluja heerlijk.

Ton van den Brink  

Peuter & 
Kleuterpret

Heemstede - Zondag 15 
april organiseert Plexat Peu-
ter & Kleuter Pret bij WIJ 
Heemstede in de Luifel. Er 
is van alles te beleven voor 
kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar 
met iedere keer een ander 
thema. Entree: €6,- per kind. 
Voor ouders/begeleiders 
entree gratis. De tijd is van 
11.00 tot 12.30 uur. ,Thema 
deze keer is muziek maken 
en Kikker en Eend. De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede,
plexat@ wijheemstede.nl. 

Sam’s Kledingactie
Regio - De inzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood vindt plaats op vrijdag 13 
en zaterdag 14 april, bij het Kerk-
centrum Het Jagerhuis te Benne-
broek. U vindt het Jagerhuis aan 

de Binnenweg 69. Vrijdag kunt u 
inleveren van 18.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 12.00 
uur. De netto-opbrengst van de 
ingeleverde kleding komt ten 
goede aan het onderwijs in de 
crisisgebieden in de Centraal Afri-
kaanse Republiek.

Toneelgroep 
Perspektief

brengt ‘Amateurs’
Heemstede - Toneel-
groep Perspektief speelt 
op zaterdagavond 14 en 
zondag(middag) 15 april het 
stuk ’Amateurs!’ van Wan-
nie de Wijn in het Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Dit heerlijke blijspel 
wordt geregisseerd door 
Bastiaan Toorenent.
Toneelgroep Perspektief 
kruipt dit voorjaar in de 
huid van de acteurs van To-
neelgroep Zand, die einde-
lijk mogen spelen in de gro-
te zaal van Theater De Luifel. 
Om daar goed voor de dag 
te komen, is voor deze voor-
stelling een professionele re-
gisseur aangetrokken. De 
première nadert en de sfeer 
wordt nerveuzer.
De kostuums zijn niet af, er is 
nog geen decor en wie doet 
nou ook alweer wat?
De regisseur wordt ongedul-
dig en naarmate de span-
ning stijgt, komen steeds 
meer intriges aan het licht.
‘Amateurs!’ is destijds ge-
schreven voor het professio-
neel toneel en met veel suc-
ces opgevoerd. Het biedt 
een hilarisch kijkje in de keu-
ken van het amateurtoneel.
Aanvang zaterdagavond is 
20.15 uur, aanvang zondag-
middag 15 april 14.30 uur.
Kaarten à €15 zijn verkrijg-
baar via: www.toneelgroep-
perspektief.nl of bij Ria Phi-
lippo via: 06-37121253.

Marjan van Berkel
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Harmonie en shantykoor 
tezamen: Ik hou van Holland!
Heemstede - Op zondagmiddag 
15 april geeft Harmonie St. Mi-
chaël in samenwerking met het 
prijswinnende koor ‘Bravour’ haar 
voorjaarsconcert met als thema: 
Ik hou van Holland! Deze middag 
brengt het orkest een ode aan 
ons veelzijdige land met zijn rij-
ke historie, de veelzijdigheid aan 
landschappen zoals de wereldbe-
roemde bollenvelden die in april 
hun hoogtepunt beleven.

Het belooft een gevarieerd pro-
gramma te zijn met onder andere 
het prachtige Brabant van Guus 
Meeuwis, de Miniatuursuite Ma-
durodam van Johan de Meij en 
The Story of Anne Frank gecom-
poneerd door Otto M. Schwarz. 
Daarnaast komt het prijswinnen-
de koor ‘Bravour’ uit Woerden het 
publiek trakteren op een optre-
den. Bravour is in april 2001 ont-
staan uit een groep enthousiaste 
zangers uit Woerden en omstre-
ken met een speciale voorkeur 
voor zeemans- en shantyliederen.

Inmiddels is het koor uitgegroeid 
tot circa 40 zangers en 7 muzi-
kanten. Onder leiding van diri-
gente Yolanda Brouwer werd het 
een geliefd koor dat regelmatig 
optredens verzorgt. Op zaterdag 
17 februari heeft Bravour voor het 
eerst deelgenomen aan het Ne-
derlands Koor Festival in de pro-
vincie Utrecht en daar de eerste 
prijs in de wacht gesleept! 

Meer informatie over het con-
cert, dat aanvangt om 15.00 uur 
in de Pinksterkerk, Camplaan 18, 
in Heemstede, vindt u op:
www.stmichael-heemstede.nl.
De entreekosten bedragen €5 
voor kinderen tot en met 12 jaar 
en €10 voor volwassenen.

Mindfulness bij slapeloosheid
Heemstede - Een op de drie per-
sonen leidt regelmatig aan sla-
peloosheid. Dit komt veelal door 
psychische aandoeningen zo-
als depressie, angst of stress. Of 
het heeft een lichamelijke oor-
zaak: pijn, gespannenheid, be-
nauwdheid of de overgang. Het 
leidt tot concentratie- en geheu-
genproblemen, vermoeidheid en 
prikkelbaarheid. Bij slapeloosheid 
speelt altijd het lichaam, de emo-
ties en het denken een belang-
rijke rol. Je voelt misschien een 
knoop in je maag, bent onrustig 
en in gedachten zie je van alles 
fout gaan de volgende dag.
 
Mindfulness is een ontspannings-
techniek die hierbij uitkomst kan 
bieden. Het richt zich op de wis-
selwerking lichaam en geest. Je 
leert het lichaam te ontspannen 
met hele duidelijke instructies. Je 
leert precies hoe deze ontspan-
ning je emoties beïnvloedt. En 
hoe de negatieve gedachten om 
te buigen naar positieve. Het ge-
volg is dat je snel tot rust komt en 
in slaap valt.

De therapie kan ook helpen bij 
het afbouwen van slaap- en kal-
meringsmiddelen, in overleg met 
de huisarts. Natuurlijk moet de 
stress in het dagelijks leven ook 
aangepakt worden.
De behandelingen zijn indivi-
dueel, zodat al deze knelpun-
ten uitgebreid aan de orde ko-
men. Mindfulness is ook eff ectief 
bij het verminderen van hoofd-, 
schouder-, rugpijn en bij psycho-
somatische klachten als angst, 
depressie en burnout.
 
Biofeedback
De therapie wordt gecombineerd 
met biofeedback. Door middel 
van zeer geavanceerde appara-
tuur worden spierspanning, hart-
slag en ademhaling gemeten. Het 
eff ect van de behandeling wordt 
op deze manier zichtbaar ge-
maakt.
 
De therapie worden vergoed uit 
de aanvullende verzekering fysio-
therapie. Het gaat niet ten koste 
van het eigen risico en er is geen 
verwijzing van de huisarts voor 
nodig.
Op de site: www.mindfulnes-
sheemstede.nl staat uitgebreide 
informatie, met een apart hoofd-
stuk over slapeloosheid.

Fysiotherapie Praktijk Schultz 
is gevestigd in de Postlaan 2 te 
Heemstede.
E-mail: paulschultz@quicknet.nl
U kunt bellen voor informatie of 
een afspraak maken met Paul 
Schultz: 06-41760959.

Bijeenkomst PKN Heemstede
‘Hoe gaan wij om met schuld?’
Heemstede - Op dinsdag 17 april 
organiseert Protestantse Kerk 
Heemstede een avond met als 
thema ‘Schuld, uit de mode of 
weer actueel?’

Hoe gaan wij in onze samenle-
ving om met mogelijke misstan-
den en de daar aan verbonden 
schuldvraag? Dat onderwerp 
komt aan de orde op de bewus-
te avond. Voorbeelden van wat er 
in het openbare leven zo al mis 
kan gaan zijn er genoeg. Denk 
aan de vele gevallen van bestuur-
lijke fraude en corruptie, plagi-
aat in de wetenschap, sjoemel-
aff aires door grote ondernemin-
gen en de verwerking van zwarte 
bladzijden uit ons nationaal ver-
leden. Maar mensen die publiek 
hun fouten erkennen moeten 
vrezen voor ernstige imagoscha-
de. En als overheid en bedrijfsle-
ven toegeven verkeerd te heb-
ben gehandeld, moeten zij reke-
ning houden met gerechtelijke 
actie of verplichte compensatie. 
Veel ruimte lijkt er dus niet.

Toch maakt het erkennen van 
schuld deel uit van de religieuze 
traditie. Bij katholieken gebeur-
de dat in de biecht, gevolgd door 
de vrijspraak die de priester van 
hogerhand mocht verlenen. De 
biechtplicht geldt nog steeds, 
maar de praktijk is sterk in on-
bruik geraakt. Protestanten ken-
den op de zondag het collectie-
ve ritueel van schuldbelijdenis en 
genadeverkondiging, maar men 

lijkt huiverig te zijn geworden 
voor die begrippen. Zij zijn ech-
ter niet uit ons leven weg te den-
ken, ook niet onder luchtiger be-
namingen als fouten of tekortko-
mingen. Iedereen maakt fouten 
en het gevoel dat je je daarvoor 
dient te verontschuldigen is ook 
niet verdwenen. De rol van pries-
ter of dominee is echter in veel 
gevallen overgenomen door een 
coach, advocaat of therapeut. 
Maar de centrale vraag blijft: wat 
kun je winnen of verliezen door je 
fouten eerlijk toe te geven?

Dick Kooiman, oud-voorzitter van 
de Bezinningscommissie van de 
kerken in Heemstede en Benne-
broek, leidt het onderwerp in. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur 
in de Pauwehof achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Bij de ingang wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inleider Dick Kooiman.

‘Geen dure camera nodig om 
mooie foto’s te maken’
Heemstede - Op vrijdag 30 maart 
heeft Erik Laan zijn eerste exposi-
tie ingericht bij het Raadhuis van 
Gemeente Heemstede.

Het was voor hem een interes-
sante en spannende ervaring. Hij 
zegt hierover: “Normaal druk ik 
mijn foto’s niet af en nu hangen 
ze in 50x70 formaat aan de wand. 
Er moest over nagedacht worden 
op welke plaats ze moesten ko-
men en welke bij elkaar zouden 
passen.
Ik wilde ook wat verschillende on-
derwerpen laten zien, ik hou bij-
voorbeeld van zowel natuur als 
stedelijke omgevingen.” Hij gaat 
verder: “De expositie laat ook zien 
dat er geen dure camera nodig
is om mooie foto’s te maken.
Een aantal foto’s is gemaakt met 
een compact camera en de rest 
met een oude spiegelrefl ex ca-
mera, waarop een standaard lens 
zit.

Fotograferen is vooral veel doen 
en verschillende dingen uitpro-
beren. Kijken wat werkt en wat 
niet.” Erik Laan vertelt dat toen 
hij in het beging foto’s instuur-
de naar ‘Shutterstock’ ze allemaal 

werden afgewezen. “Nu staan er 
ruim 250 foto’s op mijn account. 
Als je begint met fotografi e moet 
je bereid zijn om honderden of 
zelfs duizenden foto’s te deleten. 
Iedere camera heeft voor- en na-
delen, een telefoon heb je altijd 
bij je en foto’s kunnen gelijk ge-
deeld worden op social media. 

Ook een compact camera is mak-
kelijk mee te nemen en niet zo 
opvallend als een spiegelrefl ex-
camera. Toen ik naar een spiegel-
refl ex overstapte, moest ik in het 
begin wennen aan het formaat. 
Nu is het mijn favoriete came-
ra, omdat hij zo goed in de hand 
ligt en veel details kan vastleg-
gen. Hoewel fotografi e geen dure 
hobby hoeft te zijn, moet ik ech-
ter wel bekennen, dat ik mijn oog 
heb laten vallen op een vrij prijzi-
ge camera en ik daarbij ook twee 
lenzen wil kopen en eigenlijk zou 
ik zelfs een derde lens willen ko-
pen…”

De expositie is tijdens openings-
uren van het Raadhuis te bekij-
ken.

Mmv: Erik Laan

Op bedevaart naar Lourdes
Regio  - Van dinsdag 11 tot en met 
zondag 16 september zal hulpbis-
schop J. Hendriks een bedevaart 
naar Lourdes begeleiden. Dit ge-
beurt vanuit de Lourdes¬groep 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, die 
al al meer dan 20 jaar bedevaart-
reizen naar Lourdes organiseert, 
in samen¬werking met het ‘Huis 
van de Pelgrim’. U kunt mee met 
deze reis, per vliegtuig.

Een groep vrijwilligers begeleidt 
u tijdens de reis naar en in Lour-
des. De bedevaartreis is daardoor 
geschikt voor iedereen, ook voor 
deelnemers die extra zorg nodig 
hebben. Zij kunnen in het zorg-
hotel terecht waar Nederlandse 
vrijwilligers van het ‘Huis van de 
Pelgrim’ zich over hen ontfermen.

U reist vanaf Maastricht Airport, 
maar er worden vanuit Noord-
Holland bussen ingezet naar 
Maastricht. Tijdens de bedevaart 
naar Lourdes wordt een volledig 
verzorgd programma aangebo-
den. 

Wilt u meer weten? bel dan reis-
leidster Joke Hoekman of dia-
ken Philip Weijers. Bezoek ook de 
website www.lourdes-groep.nl, 
hier vindt u tevens een aanmeld-
formulier.

Sommige zorgverzekeraars bie-
den korting op de reissom. Meer 
informatie hierover bij Joke Hoek-
man, 06-42347729 en jokehoek-
man@ziggo.nl of Diaken Philip 
Weijers, 06-53887641.

Wandel mee voor Parkinson
Heemstede - Trek je wandel-
schoenen aan en neem je verre-
kijker mee op de sponsor-excur-
siewandeling ‘OpPad4Parkinson’ 
door de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. De volledige op-
brengst gaat in de sponsorpot 
van Team Gijs (een Heemsteedse 
initiatief ) ten behoeve van onder-
zoek en ontwikkeling van novitei-
ten op het gebied van de ziekte 
van Parkinson. 

Dit kan op zondag 22 april met 
vertrek om 11.00 uur. Beginpunt 
is Oranjekom, de ingang van Oa-
se (Vogelenzang). Schrijf je snel in 
via een e-mail naar:

oppad4parkinson@hotmail.com. 
Deelname kost €10. Er kunnen 
maximaal 25 mensen mee.

Wil/kun je niet mee-wandelen, 
maar wil je wel geld doneren aan 
Team Gijs?
Maak dan een bijdrage over op 
rekeningnummer:
NL52INGB 0673 174 220 tnv G.D. 
de Vries onder vermelding van 
bijdrage Team Gijs oppad4par-
kinson.
 
Meer informatie vind je op:
www.voorparkinson.nl.

Typ in het zoekscherm ‘Gijs’.
Zojuist kwam ik thuis en 
keek uit mijn raam. Ik woon 
in een appartement met 
zicht op de Leidsevaart
(Asterkade) moet je weten.
Daar zag ik in een klein mo-
torbootje een vrouw en 
een kleine jongen bezig 
met het verwijderen van af-
val met behulp van schep-
netten. Aan de Asterkade 
waren twee andere jonge-
tjes hetzelfde aan het doen 
in de rietkragen.

Ik vond dat supercool en 
liet dat merken door ze aan 
te roepen en twee duimen 
in de lucht te steken. ‘We 
hebben drie vuilniszakken 
vol opgevist!’ riepen ze vol 
trots terug. Wat een gewel-
dige moeder en die jeugd 
van tegenwoordig is oké.

Corry Kuipers, Heemstede

LEZERSPOST

Supercool

Alle lezers aan tafel!
Heemstede – Brasserie Sanz in 
de Jan van Goyenstraat biedt 
deze weken weer het Lezers-
menu aan, voor een vriendelij-
ke prijs van €23,95. Het zijn zes 
gangen, dus aangenaam lang 
tafelen. Het populaire Lezers-
menu staat in april maar ook de 
gehele maand mei op de kaart 
bij Sanz. 
Kennismaken met de keuken 
van Sanz, de prettige sfeer en 
vriendelijke bediening kan dus 
nu voor een extra aantrekkelij-
ke prijs.  
Let wel: het Lezersmenu is al-
leen geldig voor het diner op 

maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag.
Op feestdagen of in combi-
natie met andere aanbiedin-
gen kunt u er geen gebruik 
van maken.
Vermeld bij de reservering 
dat u voor het Lezersmenu 
komt.

Reserveren kan uitsluitend 
telefonisch: 023-5291892.
Brasserie Sanz vind je na-
tuurlijk in de Jan van Goyen-
straat 31 in Heemstede. Kijk 
ook eens op de site voor een 
indruk: www.sanz.nl

Uitgebreid rondsnuffelen, opbrengst naar Nepal
Fancy Fair bij Bosbeek op 18 april
Heemstede - Woensdagmiddag 
18 april organiseert Woonzorg-
centrum Bosbeek in Heemste-
de de jaarlijkse grote Fancy Fair. 
Een deel van de opbrengst gaat 
dit jaar naar een kindertehuis in 
Nepal. Belangstellenden kunnen 
terecht van 13.00 tot 15.30 uur 
in het woonzorgcentrum aan de 
Glipperdreef 209, naast wandel-
bos Groenendaal. De toegang is 
gratis. Op de rommelmarkt kun-
nen bezoekers uitgebreid rond-
snuff elen. Er is een grote boe-
kenkraam, veel speelgoed, mooie 
sieraden, verse bloemen en meer. 
Ook tref je er religieuze artikelen, 
kaarten, handwerkmaterialen en 
een breed scala aan huishoudelij-
ke spullen. 

Gokje wagen
Bij de grote loterij en het rad van 
fortuin zijn veel mooie prijzen te 
winnen, geschonken door leve-
ranciers en middenstanders uit 
Heemstede. Ook aan de inwendi-
ge mens is gedacht: haring, friet, 
bitterballen en zijn verkrijgbaar. 

Steun voor Kinderhuis in Nepal
Traditiegetrouw schenkt Bosbeek 
een derde van de opbrengst aan 

een goed doel. Dit jaar gaat dit 
geld naar de Stichting Ketaak-
etighar Nepalmaa ten bate van 
het Kinderhuis in Nepal. Dit Kin-
derhuis biedt een veilig thuis 
voor kinderen die wees of kans-
arm zijn. De kinderen krijgen een 
goede schoolopleiding en mini-
maal een basisopleiding van 12 
jaar. Zijn de kinderen in staat een 
vervolgopleiding te volgen dan 
wordt die mogelijkheid ook ge-

boden. De dagelijkse leiding in 
het huis is in handen van Naresh, 
een uncle. Daarnaast wonen in 
het huis twee dames die als moe-
ders zijn voor de kinderen. Meer 
informatie vind je op:
www.ketaaketighar.org

Het rest van de opbrengst zal een 
goede invulling krijgen ten be-
hoeve van het welzijn van de be-
woners van Bosbeek.

Inbrengen van spullen
Donaties van spullen, met uitzon-
dering van meubels en kleding, 
zijn van harte welkom. De spullen 
die schoon, heel, werkend en ver-
koopbaar zijn kunnen tot 14 april 
ingeleverd worden bij de receptie 
van Bosbeek. Ook prijzen voor de 
loterij en het rad van fortuin zijn 
ook van harte welkom. Informa-
tie: 023-8929900.



HPC zwemt opnieuw goede competitiewedstrijd
Heemstede - Onlangs vond in 
Huizen de voorlaatste wedstrijd 
van de nationale zwemcompeti-
tie plaats. Na de promotie van vo-
rig jaar waren de wedstrijdzwem-
mers van HPC Heemstede erop 
gebrand om goede prestaties 
neer te zetten en zo hun plaats in 
deze hogere klasse te consolide-
ren. De wedstrijd begon met een 
estafette 4 x 100 meter wissel-
slag dames. Leonie van Moorsel, 
Nina Schoonbeek, Radna Mulder 
en Alexandra de Jong pakten met 
ruime voorsprong het goud en 
zetten zo de toon voor een suc-
cesvolle middag voor de Heem-
steedse ploeg.

Op de persoonlijke nummers 
haalde Radna bij de dames nog-

maals goud op de 100 meter vlin-
derslag en won Finn Koene bij de 
jongens tot en met 16 jaar de 50 
meter schoolslag op overtuigen-
de wijze.

Zilver was er in Huizen voor Gijs 
Jonkheer (50 meter vrije slag en 
25 meter schoolslag), Thijmen 
Rietveld (50 meter rugcrawl), Sie-
be de Vries (100 meter wissel-
slag), Daan Jonkheer (100 meter 
wisselslag), Twan de Vries (200 
meter vrije slag) en Radna Mulder 
(50 meter rugcrawl). Ook werden 
er fl ink wat derde plaatsen gepakt 
door de HPC’ers. Feline Dam haal-
de brons op de 100 meter vrije 
slag in een tijd die een grote ver-
betering was van haar persoon-
lijke record. Darius Nagtzaam (50 

meter rugcrawl), Twan de Vries 
(50 meter schoolslag), Roos Hen-
nequin (100 meter schoolslag), 
Leonie van Moorsel (200 meter 
vrije slag), Deborah Hartman (100 
meter schoolslag), Jeroen Bras-
penning (50 meter rugcrawl) kre-
gen ook allemaal het bronzen 
eremetaal omgehangen.
Trainster Denise van der Linden 
kijkt tevreden terug op een mooie 
zwemmiddag: “Er is de laatste tijd 
hard getraind op starts, keerpun-
ten en sprints. Ik vind het fi jn om 
te zien dat dit zich vandaag heeft 
uitbetaald in heel veel persoon-
lijke records en fl ink wat medail-
les. Ook is de sfeer in het team erg 
goed, het is leuk om te zien hoe 
gezellig onze zwemmers het met 
elkaar hebben!”

Dolfi jnen
in de duinen?!
Heemstede - Dat de leden van 
scouting Spaarnegeuzen meer 
kunnen dan alleen maar zeilen 
bleek tijdens een bezoekje aan 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, afgelopen zaterdag. Daar 
werden de Dolfi jnen rondgeleid 
door boswachter Bas.

Het bleek al snel dat Bas niet zo 
van slenteren houdt maar meer 
van struinen en sluipen. Dat za-
gen de Dolfi jnen ook wel zitten, 
dus het ging ‘de paden af maar 
de lanen niet in’. Gewapend met 
verrekijkers en een tellertje was 
de opdracht duidelijk: tel de her-
ten. Onderweg vertelde de bos-
wachter honderduit. Over her-
ten natuurlijk, want wat is nu het 
geheim van het gewei? Waarom 
heten jonge mannetjes Spitser? 
En wat ligt daar nu? Oh, een vos-
sendrol, kijk maar goed je kunt 
de veertjes van zijn prooi nog 
zien. Geen vraag van de Dolfi j-
nen bleef onbeantwoord. Intus-
sen werd er vrolijk doorgeteld, na 
een half uurtje stond de teller al 
op meer dan 50 herten!

Onder de dennen mochten er 

dennenappels gezocht worden. 
Liefst aangevreten. Bas legde 
uit hoe je kunt zien welke door 
een eekhoorn en welke door de 
specht waren opgepeuzeld. Blij-
ken die spechten best slimme 
beesten te zijn: bij gebrek aan 
voorpoten klem je zo’n ding ge-
woon in de bast van een boom. 
Bij een kaal duin dat bezaaid 
was met sporen was het puzze-
len welke dieren die hadden ach-
tergelaten. Bas vertelde dat hij 
hier ook wel eens andere sporen 
vindt: sporen van de oorlog in de 
vorm van munitie. Nu is het zo 
dat als je tijdens het struinen een 
gewei vindt je het mee mag ne-
men maar dit soort trofeeën kun 
je maar beter laten liggen én de 
boswachter waarschuwen zodat 
het veilig wordt opgeruimd!

Na het verkennen van één van de 
vele bunkers die de Waterleiding-
duinen rijk is, zat de expeditie er 
op. De eindstand van het tellen? 
In twee uur tijd 111 herten, een 
buizerd, nijlganzen, kuifeenden, 
salamanders, wilgenhoutrupsen 
en zelfs een paar Dolfi jnen. Dolfi j-
nen die dankzij Bas een stuk wij-
zer zijn geworden over de natuur 
in eigen omgeving.
Meer informatie?
info@spaarnegeuzen.nl of
www.spaarnegeuzen.nl.

Derby RCH-HBC 
onbeslist: 2-2
Heemstede - Koploper in de vier-
deklasse HBC nam het afgelopen 
zondag op tegen plaatsgenoot 
RCH. Afgezien van de stand op de 
ranglijst, is het altijd een beladen 
wedstrijd omdat vooral de eer in 
een dergelijke derby telt.

RCH had zich goed voorbereid en 
ingesteld op de speelwijze van 
HBC. RCH probeerde met de lan-
ger bal naar voren de snelle aan-
vallers in stelling te brengen. De 
altijd goed spelende linksback 
van HBC Niel van Hooff  had het 
heel lastig tegen de razendsnelle 
Urwin IJssel. HBC is voetballend 
de betere ploeg en probeert via 
combinaties richting het vijande-
lijke doel op te stomen. Door de 
grote inzet van RCH speelde HBC 
een lastig wedstrijd. HBC liet zich 
een goed resultaat vooral in de 
eerste helft ontglippen. Ondanks 
het verzet van RCH kreeg HBC 
voldoende kansen. Een kopbal 
van Olfers raakte de kruising van 
paal en lat. Kruithof mikte van-
af 18 meter naast het doel. Een 
doelpunt kon niet uitblijven. Het 
viel echter aan de andere kant. 
Een voorzet van RCH vloog over 
doelman Verhage heen en bij de 
tweede paal stond Xander Roo-
sen geheel vrij om RCH op een 
1-0 voorsprong te zetten. Urwin 
IJssel kon de 2-0 voor RCH op het 
scorebord bijschrijven. Doelman 
Verhage voorkwam met de voet 
zelfs een derde treff er voor RCH. 

De tactiek van de snelle counter 
bleek te werken. HBC had de ge-
hele wedstrijd een veldoverwicht 
al werd het aantal uitgespeelde 
kansen steeds minder. Vlak voor 
de pauze haalde RCH aanvoerder 
Tim van Klink een zekere aanslui-
tingstreff er nog van de doellijn 
na een inzet van Eric Liefting. Ook 
doelman Brandenburg bleek be-
rekend op zijn taak en voorkwam 
schade voor RCH. Na de pauze 
een gelijk beeld, een counterend 
RCH en een opbouwend HBC. 
Reijn Heems raakte de onderkant 
van de lat en Olfers zag zijn kop-
kans net over het doel scheren. 
De ingevallen Luke Vahle bleek de 
reddende engel voor HBC. Uit zijn 
voorzet wist Olfers met het hoofd 
de 2-1 te maken. Vahle zelf zorg-
de in blessuretijd voor de 2-2. De-
ze uitslag kon HBC wel eens het 
kampioenschap kosten. De con-
currenten Zwanenburg en NFC 
staan nog op achterstand, maar 
hebben resp. twee en één wed-
strijd minder gespeeld. Het blijft 
ongemeen spannend. HBC treft 
de beide clubs nog in het restant 
van de competitie. RCH zal zich 
wel handhaven in deze klasse en 
gaat zondag 15 april naar Terrras-
vogels. HBC ontvangt de hekken-
sluiter DIO. 

Eric van Westerloo

Foto’s: Harry Opheikens

Buiten yoga: aparte energie
Heemstede –  Na 30 jaar in loon-
dienst, waaronder bijna 12 ½ jaar 
bij de Praktijk Heemstede, gaat 
Sandra Diependaal nu solo. Door 
haar bedrijf Sandrasana is zij in-
middels een gevestigde naam 
wat betreft yogalessen, Reiki en 
Klankschalen. “Ik kreeg het een-
voudigweg te druk met mijn ac-
tiviteiten en heb nu de knoop 
doorgehakt om zelfstandig ver-
der te gaan”, verklaart ze.  

Een van die activiteiten is stoelyo-
ga. Voor mensen die niet zo mak-
kelijk op een matje kunnen lig-
gen is een speciaal yogaprogram-
ma ontwikkeld. Volgens Sandra 
zijn veel bewegingen en medita-
ties mogelijk op een stoel. “Ook 
voor hen is het fi jn om even tot 
rust te komen en tevens de spie-
ren en gewrichten soepel te hou-
den.
Vanaf donderdag 17 mei is stoel-
yoga te volgen van 15.00 tot 
16.00 uur op de locatie Postlaan 2 
in Heemstede, waar ook de Hatha 
Yogalessen gegeven worden. 
Daarnaast zoekt Sandra graag de 
buitenlucht op: “In het bos en op 
het strand ben je omringd door 
de elementen: aarde, lucht, water 
en vuur van de zon. Dat doet echt 
iets met je, het is een hele aparte 
energie. Ik merk dat veel mensen 
het heerlijk vinden.”
Yoga in de buitenlucht kan op 
twee manieren: met wandelen of 

met joggen. Alleen goede schoe-
nen zijn nodig en het matje kan 
thuisblijven.

Door de keuze om haar baan op 
te zeggen heeft Sandra ook meer 
tijd voor andere passies: Reiki en 
Klankschalen. Reiki is een oerou-
de heelkunst die blokkades op-
heft in het lichaam en zorgt voor 
evenwicht. Veel cliënten zijn door 
haar inmiddels succesvol behan-
deld, zoals kinderen met slaap-
problemen en volwassenen met 
stress en burn-out.  De klankscha-
len zorgen door klank en trilling 
voor het opheff en van blokkades.
Sandra beseft dat haar vakge-
bied soms wordt gezien als zwe-
verig, maar zelf is zij nogal nuch-
ter. Ze wil laten zien dat Yoga en 
Reiki niet zweverig zijn, maar echt 
goed is voor eenieder die ervoor 
open staat. 

Informatie over de yogalessen 
en alle andere activiteiten is te 
vinden op de website sandrasa-
na.wordpress.com. Daarop is te-
vens informatie te vinden over 
haar app ‘Yoga met je ogen dicht’, 
een manier om yoga thuis te vol-
gen wanneer het je uitkomt. 
Sandrasana daagt u uit om zelf de 
ervaring aan te gaan.
Tel. Sandra Diependaal: 
06-11788853.

Mirjam Goossens

‘Burgerparticipatie meer dan woorden alleen’
Nestkasten voor het Sorghbosch
Heemstede - Het Sorghbosch 
langs de Herenweg heeft in de af-
gelopen jaren een fl inke achter-
stand opgelopen in het onder-
houd. Momenteel voeren de ei-
genaren van dit bos met de ge-
meente en Stichting MEERGroen 
besprekingen over een beheer 
met nieuw elan. Uitgevoerd door 
vrijwilligers, in nauwe samen-
spraak met de bewoners van het 
omliggende Nieuw Overbos, Ken-
nemerduin en Kennemeroord. 
Vooruitlopend hierop hebben 
vrijwilligers van MEERGroen in 
de wintermaanden al het nodi-
ge werk in het bos verzet. Daarbij 
is nagedacht hoe bewoners, vaak 
van gevorderde leeftijd, ook een 
actieve rol kunnen vervullen. Vrij-
dag kreeg dit handen en voeten 
met het ophangen van een se-
rie door bewoners geadopteerde 
nestkasten. Een bont gezelschap 
van vrijwilligers, bewoners en po-
litici was tot aan het middaguur 
druk met het ophangen van de-
ze kasten. De bewoners wezen 
voor de zichtbaarheid aan waar 
de nestkasten moesten komen 
te hangen. Dat daarop een paar-
tje pimpelmezen meteen de aan-
geboden nestplaats innam leid-
de natuurlijk tot groot enthousi-
asme. 
De aanwezige politici van VVD en 
HBB lieten zien dat voor hen het 
thema burgerparticipatie meer 
is dan woorden alleen. Zij staken 
de handen uit de mouwen bij het 
ophangen van de nestkasten en 

het uitspitten van overtallige es-
doorns in het bos. Zo werd licht 
en lucht geboden aan de statige 
eiken en beuken van het bos die 
zich nu wat vrijer kunnen ontwik-
kelen. Na het middaguur trokken 
de enthousiaste vrijwilligers door 
naar Park Meermond om daar bo-
men te gaan planten. Met het uit-
spitten van steeds verder uitdij-
ende braamstruiken was daar in 
de winter ruimte gemaakt voor 
nieuwe aanplant van jonge ber-
ken, meidoorns, beuken en ande-
re soorten. Zodat Park Meermond 
ook in de toekomst een gevari-
eerd aanzien houdt.
Geïnspireerd om ook eens in het 
groen te gaan werken? Meld u 
aan als vrijwilliger bij Eric Jagt-
man, 06-43803837.
 
Bijdrage: Eric Jagtman, vrijwil-
ligersgroep Heemstede, Stich-
ting MEERGroen.

Knutselclub
Heemstede - Woensdag 18 april 
maken de kinderen bij de Knut-
selclub van WIJ Heemstede een 
mooi lichtje. Ze doen dat van een 
waxinepotje, versierd met stof 
van een bandana. Tijd: 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: €5,-. Aanmelden: 023-548 
38 28.

Heerlijk,
die koppies met 
alleen oog voor 

het scherm
Heemstede - Bij RCH werd 
zaterdag jl. het Fifa 18 toer-
nooi gespeeld.
Meer dan 30 kinderen gaven 
zich op om met elkaar de 
strijd aan te binden voor het 
‘kampioenschap’. Er waren 
10 schermen beschikbaar en 
per tweetal werden de con-
trollers bediend.
Je ziet soms een Real Ma-
drid verliezen van een ploeg 
waar je nog nooit van ge-
hoord hebt of Bayern Mün-
chen verliezen van Dort-
mund, maar heerlijk om 
te zien hoe die koppies al-
leen maar oog hebben voor 
het spel op het scherm. Ten 
slotte is het een competitie, 
waarin uiteindelijk een win-
naar tevoorschijn moet ko-
men.
Van 14.00 tot 18.00 uur ver-
maakten de kinderen zich 
en, gezien het mooie weer 
en tijdens de rust, kon het 
spel even verwisseld worden 
met een echt voetbalspelle-
tje op het echte veld.
Mooi evenement bij RCH en 
voor herhaling vatbaar.

Foto: Harry Opheikens

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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13 april
Activiteitenmiddag voor kids op 
Kinderboerderij ’t Molentje, geor-
ganiseerd door Dierverzorgings-
studenten. Tussen 10.30-15.00 
uur, vrije toegang.

14 april
Trio Escapada en Omar Mollo in 
de Oude Kerk: Tango en Zuid-
Amerikaanse muziek.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 18,50 
euro via:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023 – 548 38 38.

Bookstore Day bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 Heem-
stede. Met div activiteiten: voor-
stelling, schrijversbezoek, sig-
neersessie, forumdiscussie, boek-
presentatie. V.a 10.30u.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl.

14 en 15 april
‘Amateurs’ door Toneelgroep Per-
spektief, in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanv zat. 20.15u 
en zond. 14.30u. Kaarten à €15 
via:
www.toneelgroepperspektief.nl 
of bij Ria Philippo:  06-37121253.

15 april 
Theeconcert met Die Haerlem-
sche Musyckcamer, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. 
15u. Entree gratis (met deurcol-
lecte). Na afloop thee en koffie in 
de Pauwehof.

15u optreden Harmonie St. Mi-
chael met te gast: shantykoor 
Bravour. Pinksterkerk, Camplaan 
18 Heemstede. Toegang: €5 kin-
deren en €10 volwassenen. Info: 
www.stmichael-heemstede.nl.

Minimarkt bij GSV, Franz Schu-
bertlaan 37 Heemstede. 13-16u. 
Opbrengst voor aankoop/huur 
kleding voor jaarlijkse dansshow. 
Kleding of andere artikelen aan-
brengen? Woe + vrij va 13u in 
GSV-centrum.

▲

Predikant Pieter Terpstra (Oude 
Kerk) bij café de 1e Aanleg, bier-
tje tappen en vertellen over de re-
latie tussen de Bijbel en alcoholi-
sche dranken. 16u.
Raadhuisstraat 103.
Informatie: 023-5286035.

Peuter & Kleuterpret in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 11-
12.30u. 6,- entree voor kinderen. 
Ouders gratis toegang. Thema: 
muziek maken en Kikker en Eend. 
Opgave:
plexat@wijheemstede.nl.

17 april
PKN Heemstede organiseert the-
malezing ‘Schuld, uit de mode 
of weer actueel?’. Inleider is Dick 
Kooiman. 20u. Pauwehof, ach-
ter Oude Kerk Wilhelminaplein, 
Heemstede. Vrijwillige bijdrage.

Inloop Seniorweb in de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Met le-
zing over Photo app W10. 10.30u. 
Gratis toegang.
Opgave: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

18 april
Knutselclub WIJ  Heemstede, kin-
deren van 5 t/m 10 jaar. 13.30-
15u. Molenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede. 5,- toegang. Aan-
melden: 023-548 38 28.

Film ‘Tulipani’ bij WIJ Heemste-
de, Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: 7,-. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Fancy fair bij woonzorgcen-
trum Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. 
13.00-15.30 uur. Gratis toegang. 
Info: 023–8929900. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het 
Koraalrif’.

April en mei
Werk van Wim Vellekoop in de 
foyer van De Luifel Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.

Renate Dorrestein brengt ode aan haar lezers
Heemstede – Renate Dorrestein 
presenteerde op donderdag-
avond 5 april haar laatste boek 
‘Dagelijks werk’ bij boekhandel 
Blokker. Ze werd voorafgaand ge-
interviewd door eigenaar Arno 
Koek, inmiddels een oude beken-
de van de schrijfster.

Het laatste boek zou weleens 
echt het laatste boek van Dor-
restein kunnen zijn, want zoals 
bekend is ze ernstig ziek. Met dit 
gegeven kun je tegenwoordig 
haast niet meer om de olifant in 
de kamer heen, maar de schrijf-
ster zelf is helemaal niet van plan 
daarover uit te weiden en Arno 
Koek dus ook niet. Eigenlijk zat 
er een nieuwe roman in de plan-
ning, maar omdat de tijd haar 
daarvoor waarschijnlijk niet is ge-
gund, werd het een literaire auto-
biografie geïnspireerd door tallo-
ze onderwerpen die haar tijdens 
haar schrijversbestaan bezig hiel-
den. Een boek vol inspiratie en te-
rugzien, geschreven in de onna-

volgbare stijl van Dorrestein, hu-
moristisch en scherpzinnig.

Het werd donderdag een feeste-
lijke avond met een glaasje bub-
bels, omringd door vrienden en 
bekenden. En vooral ook door 
haar lezers, of fans, want die heeft 
ze in groten getale. Niet de ge-
bruikelijke BN’er, maar een van 
haar trouwe lezers kreeg - heel 
toepasselijk - het eerste exem-
plaar van het boek uitgereikt. 

Hoe belangrijk is de lezer voor 
Dorrestein? Ze verwoordt het op 
briljante wijze: “Naast het bondje 
dat ik heb met mijn verhaal waar-
mee ik een team vorm, is de lezer 
de andere bondgenoot die al 45 
jaar mijn verhalen tot vervulling 
brengt. Ik kan schrijven wat ik wil, 
maar pas in hun hoofd en hart 
komt het verhaal tot leven en het 
personage tot zijn recht.” Van haar 
favoriete schrijver Kurt Vonnegut 
heeft ze geleerd dankbaar te zijn. 
“Ik weet wat er van de lezer wordt 

gevraagd, want ik ben er zelf ook 
een. En dat is een hele hoop.

De aanschaf van het boek is al 
een investering van ongewisse 
uitkomst. Je moet je bedwingen 
om niet naar de laatste pagina te 
gaan om te zien hoe het afloopt 
en tevens gevoelig genoeg zijn 
om beeldspraak te begrijpen en 
ironisch genoeg om overdrijving 
te snappen. Een normaal mens 
moet maar kunnen voorzien wat 
die 26 tekens op een pagina be-
loven. Maar volgens Vonnegut 
zijn er mensen op aarde die naar 
zo’n pagina kijken en er van alles 
in zien. En dat zijn de lezers. Daar-
om: dank lezers dat u de kunst 
van het lezen hebt willen be-
meesteren. Voor uzelf, maar ook 
voor mij.”

‘Dagelijks werk’ is o.a. verkrijg-
baar bij boekhandel Blokker voor 
19,99 euro.              

Mirjam Goossens

Nanda Sharon: “De puurheid van kinderen moet je bewaren”
Van natuurgeneeskundig therapeute naar schrijfster
Heemstede - ‘Een beetje verbeel-
ding doet wonderen’. Deze zin 
verwoordt precies het werk dat 
Nanda Sharon doet als therapeu-
te. Nanda, die 25 jaar het vak van 
natuurgeneeskundige beoefent, 
(nu in de praktijk aan de Lentel-
aan 73: Gzond), heeft talloze kin-
deren en ouders geholpen door 
onder andere verbeelding aan te 
wenden in therapie. Zij verbeeldt 
sinds kort ook letterlijk: ze schrijft 
kinderboeken. Voorleesboeken 
voor kindjes tot negen jaar oud. 
Daarin wordt op speelse wijze 
het kinderbrein aangesproken. 
Tekst (veelal op rijm) en kleurrijke 
illustraties (ook van de hand van 
Nanda) motiveren de verbeel-
ding van het kind. Er is een edu-
catieve inslag, zeker, maar ook 
zetten de verhalen aan tot ont-
wikkeling van positieve gedach-
ten en creatief denken.

Door de aan haar gestelde vraag: 
wat ga je doen als je stopt met 
werken, kwam er een onbewust 
antwoord: ik ga helende verhalen 
schrijven voor kinderen. 
Een boeiende methode die Nan-
da hanteert is de Present Child 
methode of makkelijker: kinder-
tolken. Via hun gedrag, spel, ont-
wikkeling en/of klachten tonen 
kinderen op een heldere en lief-
devolle wijze wat zij denken dat 
hun ouder(s) op dit moment no-
dig heeft in zijn of haar leven. 
Het kind spiegelt als het ware de 
ouder. Het verhaal over het kind 
wordt door de kindertolk op me-
thodische wijze vertaald waar-
door het ineens over het leven 
van de ouder gaat. Dat raakt een 
snaar van binnen, geeft inzicht, 
motiveert en brengt verandering. 
“Het is het geschenk van je kind 
waar je beiden beter van wordt”, 
aldus Nanda.

En dus schrijft zij sinds kort ‘he-
lende verhalen. Nanda obser-
veert, luistert, zoekt de kern van 
het probleem en brengt het kind 
als het ware op andere gedach-
ten door de kern van het pro-
bleem in een oplossingsgericht 
verhaal te gieten.
Een vorm van ‘omdenken’ door 
op speelse wijze vastgezette 
overtuigingen om te buigen naar 
nieuwe denkwijzen die zorgen 
dat het kind geen last meer heeft 
van hetgeen hem belemmert in 
zijn leven. Dat kan over van alles 
gaan: bedplassen, rouw, angst of 
onzekerheid. 

Een nieuw soort inspiratie wel-
de op naar aanleiding van de ge-
boorte van haar eerste kleinkind, 
Ezra. “Hij was zeer prematuur ge-
boren en had een gewicht van 
780 gram. Zijn moeder noem-
de hem ‘Kareltje Kokosnoot’. Op 
een nacht toen ik niet kon sla-
pen, kwam er een verhaal naar 
boven. Ik ben opgestaan en ben 
gaan schrijven met als resultaat 
mijn eerste kinderboek: Kareltje 
Kokosnoot.”

Tweeënhalf jaar later is Nanda 
(69) ook oma van Yaniv en Evalie. 
Sammy werd het boek voor Yaniv 
en ‘Noetsje, het stoere el�e’ voor 
Evalie is in de maak. Tussendoor 
werd ook nog het boekje ‘de Ster-
ren en Zon en de Maan’ geschre-
ven als antwoord op de vele vra-
gen van de kleinzonen over de 
maan.
Deze boeken, mooi vormgege-
ven met leuke tekeningen zijn 
gelukkig niet privé gebleven voor 
de kleinkinderen. Ze zijn te koop 
bij boekhandel Blokker in Heem-
stede. 

Joke van der Zee

De kinderboeken van Nanda. Kunstenaar Vera de Backker inspireerde 
haar tot de tekeningen.

Gezamenlijke herinneringen over 
Heemstede komen boven tafel
Heemstede – Afgelopen vrijdag 
ging de eerste verhalentafel van 
het seizoen van start onder lei-
ding van Sybil van Dam. Het the-
ma van deze verhalentafels is 
Heemstede en de speciale her-
inneringen en verhalen van haar 
bewoners. Zo’n twintigtal Heem-
stedenaren, oude en nieuwe be-
woners, namen deel aan de-
ze eerste verhalentafel over ons 
prachtige dorp. Door het stellen 
van enkele vragen weet Sybil van 
Dam bij de deelnemers deze ge-
zamenlijke herinneringen boven 
tafel te krijgen.

De sfeer is uitermate gezellig. 
Zo vertelt Bep bijvoorbeeld  dat 

ze oorspronkelijk is geboren in 
IJmuiden: “In de Eerste Alexander 
Bell Dwarsstraat. Mijn vader had 
een café, genaamd ‘Spoorzicht’. Ik 
ben destijds naar Heemstede ge-
komen, omdat ik hier mijn man 
Gerard heb gevonden. In 1960 
zijn we getrouwd.”
Jos is aan de Berkenlaan in Heem-
stede geboren. “Ik werkte als ty-
piste in Amsterdam”, vertelt ze.

Cees, of eigenlijk Cornelis, komt 
op dat moment binnen. Hij woont 
al meer dan 70 jaar op de Binnen-
weg. “Ja, ik zag uw flyer met uw 
foto over de verhalentafel: u bent 
mijn pin-up”, grapt hij naar Sybil 
van Dam. Sybil en de groep aan-

wezigen moeten hier hartelijk om 
lachen. “Ik ben geboren aan de 
Kleine Houtweg in Haarlem. Aan 
de Binnenweg woonde ik naast 
het toenmalige ‘Land en Spaarn-
zicht’, zo’n beetje tegenover de 
Blokker. Dit was nog een distri-
butiecentrum tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. Mijn vader was 
grossier. Ik heb nog een tijdje in 
de zaak van mijn vader gewerkt. 
In 1975 ben ik bij de Gemeente-
politie Haarlem gekomen op de 
administratie van de recherche. 
Ik heb 30 jaar met veel plezier 
bij de politie gewerkt en ben ook 
nog werkzaam geweest op het 
toenmalige politiebureau aan de 
Kerklaan.” “Dat politiebureau op 
de Kerklaan mag wel weer terug-
komen”, oppert de zaal. 

De vitale Anke woont sinds 2000 
in Heemstede en is geboren in 
Friesland. “Ik ben zeker 10 keer 
verhuisd in mijn leven.” Ze ver-
klapt dat haar leeftijd 91 is, maar 
daar ziet ze absoluut niet naar uit.
De groep haalt herinneringen bo-
ven over het gebouw van de Bi-
bliotheek, de toenmalige Dreef-
school, die in 1933 werd ge-
bouwd. Sommigen hebben nog 
op de Dreefschool gezeten. Tij-
dens de volgende verhalentafel 
wordt hier dieper op ingegaan. 
Sybil verzoekt de groep daarom 
ook foto’s of voorwerpen hierover 
mee te nemen.

De verhalentafel vindt iedere vrij-
dag plaats tot en met 15 juni tus-
sen 10.00-12.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel aan de Heren-
weg 96. De toegang is gratis.
Let op: op vrijdag 20 april en vrij-
dag 27 april is er geen verhalen-
tafel.

Bart Jonker
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Voorjaarsmarkt 
 Raadhuisstraat-
 Binnenweg
- Omgevings-
 vergunningen

CJG organiseert workshop 
’Tieners laten meewerken’
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
organiseert op dinsdag 17 april van 19.30 
(inloop vanaf 19.15 uur) tot 21.30 uur de 
workshop ‘Tieners laten meewerken’ in het 
gemeentehuis van Heemstede. Deze gratis 
bijeenkomst is voor ouders van kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In deze 
workshop wordt aandacht besteed aan enkele 

oorzaken van het niet willen meewerken van 
tieners. Waar loopt u precies tegenaan bij 
het gedrag van uw kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunt u hierbij gebruiken? 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u uw kind 
stimuleren om mee te werken? 
Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelding 
op www.cjgheemstede.nl .

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3
Vrijwilliger Moestuinenmarkt 
zaterdag 12 mei
Stichting Kom In Mijn Tuin is een bijzonder 
groen-, natuur- en educatieproject bij het 
Groenendaalse Bos. De stichting wil kennis 
over moestuinieren behouden en doorgeven 
aan nieuwe generaties. Om producten te 
promoten en aan de man te brengen zoeken 
wij hulp bij de moestuinenmarkt op zaterdag 
12 mei van 11.00 tot 15.00 uur. 

Vrijwilligersvervoer 
met eigen auto
Als vrijwilliger vervoer rijd je met eigen 
auto één dagdeel per 2 weken. Volgens 

rooster rij je op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur ouderen van huis naar 
bijvoorbeeld een activiteit of familie. Voor 
de gemaakte kilometers ontvang je een 
onkostenvergoeding.

Rondleiders voor het 
Kunstfort Vijfhuizen
Ben je geïnteresseerd in historie en dan vooral 
in de Stelling van Amsterdam, forten en 
militaire geschiedenis/erfgoed? Dan zoeken 
we jou als rondleider historie. Ligt je hart en 
interessegebied meer bij de kunstobjecten en 
actuele tentoonstellingen? Dan kun je ook aan 
de slag als kunstrondleider. Bel of mail ons!

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

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op 19 april 2018 in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  kappen van twee coniferen aan de 
  Ir. Lelylaan 6 (openbaar)

20.30 uur bezwaren tegen een verkeersbesluit 
  met betrekking tot het plaatsen van 
  een elektrische laadpaal aan de 
  Burgemeester van Lennepweg 
  (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Handhavingsacties
Verwijdering aanhanger bij garageboxen 
Eikenlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende aanhanger in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een grijze, merkloze reclameaanhanger, met 

een platte linkerband, ter hoogte van de 
garageboxen Eikenlaan 

In artikel 5:4, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen 
gebreken niet kan of mag worden gereden, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van de betreffende aanhanger 
krijgt tot en met 25 april 2018 de gelegenheid 

zijn aanhanger van de weg te verwijderen. Als 
de betreffende aanhanger binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd, wordt 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 zijn aanhanger 
tegen betaling van de gemaakte kosten 
ophalen bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Zandvaartkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
- Een witte polyester boot met rode rand, 

in de Zandvaart aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK006 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 25 april 2018 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen. Als 
het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt 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.

Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Reglement Klankbordgroep Wet maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede
Op 20 maart 2018 heeft het college de 
het Reglement Klankbordgroep Wet 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 

vastgesteld. Dit reglement is in werking 
getreden op 1 april 2018. 

Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via  
zoek.officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluit Rijnlaan
- Het tijdelijk opheffen van 

éénrichtingsverkeer op de Rijnlaan. Dit 
om de woonwijk bereikbaar te houden 
tijdens rioleringswerkzaamheden in de 
Rivierenwijk-noord. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt van 
10 april 2018 tot 22 mei 2018 ter inzage in het 
gemeentehuis van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.



HBC G1 - WMC G2: 1-4 
Jetlag bestaat niet 
Heemstede - Als de spelers van HBC zich zaterdag jl. verza-
melen op het HBC-terrein dan is het �jn om te constateren dat 
Jeroen net doet of er geen jetlag bestaat en zich na zijn vermoei-
ende reis meld bij coach George. HBC heeft sinds lange tijd weer 
een wissel ter beschikking. Mooi weer!
In een stralend zonnetje beginnen HBC en WMC (Heerhugo-
waard) aan de wedstrijd. WMC laat zien dat zij al wat langer in 
de 2e klasse spelen. In vrijwel alle spel  onderdelen zijn ze beter. 
Dat is niet erg, maar wel vervelend als je gewend bent (vaak) te 
winnen. Dat vergt een omschakeling. Bijvoorbeeld je best blijven 
doen, ook als het niet allemaal zo maar lukt. 

In de rust blijkt dat we allemaal weten waar het aan ligt. Aan de 
fouten die anderen maken. Met die wetenschap start de 2e helft. 
Het enige verschil is dat de teams de andere kant op spelen. Ver-
der is het een kopie van de 1e helft. Slecht spel van HBC en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat WMC uitloopt tot 0-4. De irrita-
tie neemt toe en dat uit zich in opmerkingen naar elkaar en zelfs 
onsportief gedrag. Jammer. Dat HBC nog een doelpunt maakt 
is leuk voor de statistiek, maar doet aan het vervelende gevoel 
niets af. 

Mooi weer dat de selectie getalsmatig op sterkte komt en dat er 
nog maar 4 wedstrijden te spelen zijn in deze klasse. Verder ge-
nieten we maar van het mooie weer.

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Heemstede - Tijdens landelijk er-
kende feestdagen is de Milieus-
traat gesloten en zamelt Meerlan-
den geen afval in.
De eerstvolgende feestdag is 
Koningsdag (vrijdag 27 april) en 
daarna Hemelvaartsdag (don-
derdag 10 mei) en Tweede Pink-

sterdag (maandag 21 mei). Ver-
vangende inzameldagen wor-
den vermeld op de digitale afval- 
kalender http://afvalkalender.
meerlanden.nl en de Meerlan-
denapp.
De App is te downloaden via de 
App store of Google Play.

Geen afvalinzameling tijdens feestdagen

Sterk begin van de competitie
Heemstede - Het 1e team van TV 
Merlenhove (zondag gemengd 
2e klasse) is afgelopen zondag 
van start gegaan. Net als vorig 
jaar is het doel handhaving in 
de 2e klasse. Het team bestaat 
dit jaar uit Leo Pijnacker, Stefan 
Imanse, Marlous Jutte en nieuwe 
aanwinst Maryvonne Marang. Op 
de 1e speeldag mocht het team 
thuis aantreden tegen Het Spieg-
hel.

Vorig jaar werd tegen dit team 
met 5-3 verloren. Deze keer ging 
de winst naar TVM met 5-3. Mar-
lous begon sterk met een over-
tuigende overwinning. Maryvon-
ne verloor net aan in 3 sets. Leo 
won zijn singel en Stefan ver-

loor, waardoor TVM 2-2 uit de sin-
gels kwam. De damesdubbel be-
gon heel sterk, echter na verlies 
van de 2e set, moest een super 
tie-break uitsluitsel geven. Deze 
ging helaas verloren. De heren-
dubbel werd met sterk spel in 2 
sets gewonnen. Dus kwam het 
aan op de mixen. De 2e mix van 
Stefan en Maryvonne werd knap 
in 2 sets binnengehaald. De 1e 
mix van Leo en Marlous werd nog 
spannend en liep ook uit op een 
super tie-break. Deze werd on-
der luid toegejuich van het thuis-
publiek met 10-8 gewonnen. Een 
mooie eerste dag!

Aanstaande zondag speelt het 
team tegen (en op) Eindenhout.

(vlnr): Ymco van Gorkom, Stefan Imanse, Leo Pijnacker, Maryvonne 
Marang, Marlous Jutte (het team ook dit jaar weer in kleding van 
sponsor Ajewé Sport).

Bridgeverslag van zaterdag 7 april
Heemstede - Afgelopen zaterdag kwamen 144 bridgers bijeen 
in het GSV-gebouw aan de Frans Schubertlaan te Heemstede om 
deel te nemen aan de �nale om het kampioenschap van Kenne-
merland georganiseerd door BC Bel Air ui Hillegom. 
Uitslag van de middag:
A lijn
1.      Joke Meijer en Tine Molenaar met 64,39%
2.      Monique v. Zanten en Rita Fluitsma met 61,17%
3.      Lenie v. Rixel en An Vink met 57,58%

B lijn
1.      Marianne Ligthart en Hennie Schouws met 66,32%
2.      Evelien en Bert v. Delden met 60,07%
3.      Ria Franken en Emma de Roos met 60,07%

C  lijn
1.      Ria Groen en Joke Hasenbosch met 65,63%
2.      Tiny Picavé en Bep v. Trigt met 62,50%
3.      Lous Smits en Menno Meijer met 57,29%

D lijn
1.      Marga v.d. Burg en An Boverhof met 62,92%
2.      Carla Beers en Wil Schackman met 58,75%
3.      Corry v.d. Heuvel en Will Schackman met 58,75%

E lijn
1.      Pia Muller en Doke Roozen met 64,58%
2.      Wilma Bach en Renny Zegwaart met 58,65%
3.      Coby v.d. Meulen en Riet Vink met 58,65%

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Beethovenlaan 10, het plaatsen 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 270588, 
ontvangen 25 maart 2018

- Burgemeester van Rappardlaan 1, het 
vervangen van 8 kippenhokken op 2 locaties 
door 6 kippenhokken op 1 locatie bij 
kinderboerderij ’t Molentje , wabonummer 
272347, ontvangen 27 maart 2018

- Burgemeester van Lennepweg 7, het 
uitbreiden van een woonhuis en plaatsen 
fietsenberging, wabonummer 271159, 
ontvangen 27 maart 2018

- Cruquiusweg en Ir. Lelylaan, de bouw van 
33 appartementen (Slottuin), wabonummer 
272234, ontvangen 28 maart 2018

- Glipper Dreef 199C, het verbouwen van 
de panden bij Mariënheuvel, in afwijking 
gebruiken van het pand als klooster naar 
een seminarhotel, het aanleggen van een 
parkeervoorziening, melding brandveilig 
gebruik, wabonummer 272647, ontvangen 
29 maart 2018

- Herenweg 121, het verlengen van een 
bestaand balkon, wabonummer 273087, 
ontvangen 30 maart 2018

- Herenweg 122, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 271405, 
ontvangen 26 maart 2018

- Jan van den Bergstraat 91, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 271441, ontvangen 27 maart 
2018

- Kerklaan 52, het vervangen van 
lichtreclame, wabonummer 272377, 
ontvangen 28 maart 2018

- Weiland langs Vrijheidsdreef, het plaatsen 
van een insectenhotel , wabonummer 
272461, ontvangen 28 maart 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken 

van het pand met de bestemming 

 maatschappelijke doeleinden in de 
bestemming wonen, wabonummer 257219, 
verzonden 3 april 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Jacob van Campenstraat 8, het realiseren 

van een dakterras, wabonummer 180110, 
ontvangen 25 juli 2017

- Weiland langs Vrijheidsdreef, het plaatsen 
van een insectenhotel, wabonummer 
272461, ontvangen 28 maart 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunning in heroverweging 
Lorentzlaan 47 (verzonden 4 april 2018)
- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een 

dakkapel en het wijzigen van de constructie, 
wabonummer 242540, reguliere procedure

Op 18 december 2017 hebben wij een 
omgevingsvergunning verleend voor het 
plaatsen van een dakopbouw en het wijzigen 
van de constructie van het pand op het 
perceel Lorentzlaan 47. Hiertegen is bezwaar 
gemaakt. Technisch is sprake van een dakkapel 
en geen dakopbouw. Dit is in strijd met het 
bestemmingsplanen en niet in de vergunning 
meegenomen. Het college heeft de bezwaren 
daarom gegrond verklaard en de vergunning 
herroepen. 
In heroverweging heeft het college alsnog 
een omgevingsvergunning verleend voor 
de dakkapel. Omdat het om een nieuwe 
vergunning na bezwaar gaat kunnen 
belanghebbenden in beroep bij de rechtbank. 
(zie contactgegevens bij ‘Beroep aantekenen 
bij uitgebreide procedure’).

Voorjaarsmarkt Raadhuisstraat-Binnenweg
Op 4 april 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging WCH voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en 

Raadhuisstraat op zondag 27 mei 2018 van 
11.00 tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 
van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van 
het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/

Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan af te sluiten tussen 06.00 en 
20.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente via 
heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het 
raadhuis of via telefoonnummer 14 023.




