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60 jaar getrouwd
Burgemeester Astrid Nienhuis 
feliciteert echtpaar Siebbeles
Heemstede – Een van haar eerste 
publieke optredens van burge-
meester Astrid Nienhuis was een 
bezoek aan het echtpaar Siebbe-
les, bij gelegenheid van hun 60 
jaar huwelijk.

Donderdagochtend in hun 
fraaie appartement in de Burg-
have met koffi  e en gebak om te-
rug te kijken op een rijk leven. 
Die Burghave bevalt zo goed, 
met bos en Binnenweg vlakbij.
Ze maken regelmatig gebruik van 
het restaurant om ‘s avonds te di-
neren en deel te nemen aan de 
Burghave gemeenschap.

Herbert Siebbeles, ras-Amster-
dammer, trouwde met de Frie-
zin Wil Hartkamp in de kerk op 
het Raphaelplein in Amsterdam, 
waar dominee en schoonvader 
Hartkamp het huwelijk sloot. Hij 
had daarvoor een opleiding tot 
chirurg van zes jaar gehad in het 
OLV Gasthuis. Er volgde vier jaar 

VU ziekenhuis, waarna Heemste-
de in beeld kwam. Inmiddels was 
Herbert als chirurg tot luitenant-
kolonel opgeklommen en werk-
te hij regelmatig in Duitsland op 
herhalingsoefeningen. Hij ope-
reerde 25 jaar in het Diacones-
senhuis en woonde er bijna om 
de hoek.

Dat gaf zijn vrouw de gelegen-
heid om zich als moeder van de 
assistenten artsen op te werpen. 
Want assistenten opleiden deed 
hij graag. Zo kregen tachtig as-
sistenten hun opleiding en leid-
de hij ruim zevenhonderd co-as-
sistenten op in Amsterdam en 
Heemstede, hij gaf tot zijn 78e 
colleges. Wil was verpleegster, 
Herbert poseerde graag als mo-
del als student wat nog leuk ver-
diende ook. Herbert werkte in 
een relatief klein ziekenhuis als 
het Diaconessenhuis met 40 spe-
cialisten ten opzichte van de 300 
die er na de fusies in het Spaar-

negasthuis werken. Wil was de 
spil thuis die de vakanties en het 
huishouden regelde, familieban-
den onderhield, hun gekibbel 
stuurde.

Herbert was in die tijd weinig 
thuis, maar weet nu intens van 
zijn acht kleinkinderen te genie-
ten. Met bestuursfuncties van on-
der ander de Lions Club in Heem-
stede Bennebroek, waar hij een 
van de oprichters van was. Sjou-
wen met de kruiwagen op de 
Zorgboerderij Zebra gaat hem 
nog goed af in het Lions project. 

De vitaliteit is nog steeds aanwe-
zig als hij praat met handen en 
voeten over hun leven met hun 
(klein) kinderen die zij nog vol 
verwachting volgen in hun ap-
partement tussen de bomen aan 
het water in hun heerlijk Heem-
stede.

Ton van den Brink  
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op pagina 5
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Bomen van Ereklasse
Heemsteedse Libanonceder bij 
‘mooiste bomen van provincie’
Heemstede - De Bomenstichting 
heeft vorig jaar de ‘Bomen van de 
Ereklasse’ geïntroduceerd. Daar-
in krijgen de oudste, mooiste en 
meest bijzondere bomen van Ne-
derland een plaats. Deze ‘toppers’ 
zijn opgenomen in het Landelijk 
Register van Monumentale Bo-
men. 
Topbomen worden gekozen op 
basis van schoonheid, omvang, 
soort of een ‘bijzonder verhaal’. 
Belangrijk criterium is ook dat ze 
zichtbaar moeten zijn voor ieder-
een. Met deze selectie van ‘Bo-
men van de Ereklasse’ vestigt de 
Bomenstichting aandacht op de 
bijzondere plaats van bomen in 
onze natuur en cultuur. 

Voor Noord-Holland is een lijst-
je van tien bomen tot stand ge-
komen. Heemstede komt er ook 
in voor. Op nummer 1 de ro-
de beuk van Westerblokker, ge-
plant in de periode 1810-1820. 
Op nummer zes staat de Heem-
steedse Libanonceder in Heem-
stede, geplant tussen 1730-
1770. De Bomenstichting heeft 
er de volgende tekst bij: “De ou-
de, scheve Libanonceder staat in 
de voortuin van Bronsteeweg 59 
in Heemstede. Het verhaal gaat 
dat de Zweedse arts en plant-
kundige Carl Linnaeus de boom 
zelf uit Libanon heeft meege-
nomen en daar geplant: tussen 
1735 en 1737 toen hij in Heem-

stede woonde. Volgens ingewij-
den is deze boom ook de oudste 
Libanonceder van Europa. Maar 
over zijn leeftijd lopen de menin-
gen sterk uiteen. Historisch on-
derzoek laat zien dat het aanne-
melijker is dat de boom aan het 
eind van de 19e eeuw is geplant. 
In 1984 viel de boom om door 
een zwaar pak sneeuw. Eigenaren 
en buurtgenoten waren enorm 
aangedaan en startten spontaan 
een fi nanciële inzamelingsactie 
om de boom behouden. Boom-
specialisten hebben vervolgens 
de boom opgetild en een stevige 
houten stut aangebracht, waarop 
de scheve boom kan rusten.”

Websites 
Bomen van de Ereklasse
http://www.bomenstichting.nl/
item/595-10-bijzondere-bomen-
in-noord-holland.html.
Het Landelijk Register van Monu-
mentale Bomen vindt u op:
www.monumentalebomen.nl.

De Bomenstichting is opgericht 
in 1970 en bevordert de zorg en 
aandacht voor bomen in de stad 
en op het platteland. De stich-
ting geeft informatie en advies bij 
vragen over dreigende, onnodi-
ge kap, ziekte van bomen, onder-
houd van monumentale bomen 
en geschillen over bomen. 
Meer informatie op:
www.bomenstichting.nl/

Verkoop geprobeerd: geen belangstelling
Opknapbeurt en nieuwe bestemming 
voor grafmonument Van Vollenhoven
Heemstede - Op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan 
bevindt zich een fraai grafmonu-
ment. Op of rond 1874 werd deze 
grafkelder gebouwd. 

De opdrachtgever was Willem 
Cornelis van Vollenhoven, in die 
tijd directeur van de Amsterdam-
se bierbrouwerij Valk. In de kel-
der van het monument bevinden 
zich naar verluidt nog de resten 
van drie overledenen, Willem, zijn 
echtgenote en zoon. Het was lan-
ge tijd een provinciaal monument 
maar is naderhand overgedragen 
aan de gemeente. Men heeft ge-

tracht familieleden te achterha-
len. Een van de achterkleinkin-
deren woonde in Spanje. Hij had 
geen interesse en is daar in 1976 
te Madrid overleden en begra-
ven. Het grafrecht verviel in 1998. 
Het aanschrijven van verschillen-
de Van Vollenhovens bracht geen 
wettelijk opvolger. De gemeente 
dacht het gebouwtje te kunnen 
verkopen aan een geïnteresseer-
de maar niemand hapte toe. Het 
monument is intussen eigendom 
van de gemeente. Het geheel is 
danig in verval geraakt. De ge-
meente wil het gebouw behou-
den maar opknappen vergt wel 

een investering van 270.000 euro 
waarvan de provincie 82.200 eu-
ro wil betalen. 
De bedoeling is dat de ruimte 
wordt gebruikt voor het opbaren 
van overledenen via een begrafe-
nisondernemer die daarvoor een 
rekening ontvangt. Nabestaan-
den krijgen dan gedurende een 
aantaldagen 24 uur per dag toe-
gang tot het monument. 
Als de gemeenteraad instemt 
met het plan dan kan er met de 
voorbereiding tot de restauratie 
worden begonnen.

Eric van Westerloo

De Heemsteder 
bezorgen?

Heemstede – VerspreidNet 
organiseert voor de Heem-
steder de verspreiding.
Elke woensdagmiddag vind 
je onze krant in de bus, op de 
mat of op een van de afhaal-
punten in Heemstede. 

Zoveel wijken, zoveel bezor-
gers… Wil je helpen de goed 
gelezen weekkrant in je wijk 
te bezorgen? Voor een goe-
de verdienste! Je loopt lek-
ker in de buitenlucht en leert 
bovendien je wijk kennen.

De wijken die binnenkort 
vrijkomt is Cruquiusweg en 
omgeving én in de buurt 
van de Bronsteeweg. 
Jeugd maar ook ouderen 
zijn van harte welkom zich 
aan te melden.

Informeer bij Martin van 
Ooijen via 0251-674433 of 
info@verspreidnet.nl.

 www.lariva.nl

Leer gewoon 
eten.

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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Warme truiendag: 
groenste energie

Heemstede - 2 februari staat be-
kend als ‘warme truiendag’. Om 
aandacht te vragen voor deze na-
tionale dag van energiebespa-
ring was het campagneteam van 
GroenLinks donderdag 1 februari 
actief op station Heemstede-Aer-
denhout.
Via een ansichtkaart werden reizi-
gers erop gewezen dat de groen-
ste energie de energie is die je 
niet gebruikt. De warme trui staat 
symbool voor wat we samen kun-
nen doen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.
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BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

31-01-2018       Bartha. P.A. Idzinga & Raymond M. Butter

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (53)
Raadhuisstraat 63 behoorde ook 
toe aan het pand van Van Lent 
tot aan 1979, toen het gesloopt 
werd. In 1919 werd Raadhuis-
straat 63 en 65 samen een gro-
te garage. In 1910 was Van Lent 
vanuit de Kerklaan (rijwiel- en 
motorzaak) naar de Raadhuis-
straat verhuisd.

In 1926 kwam er een extra gara-
ge bij. Van Lent was toen Buick 
Chevrolet-agent. De toenfoto uit 
het NHA is uit de jaren 20. In 1929 
was er een speciale tentoonstel-
ling bij Van Lent voor de nieuwste 
Buick en Chevrolets.

7 september 1934 stond in De 
Eeerste Heemsteedsche Cou-

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
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 vol-
ledig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

www. parochiesklaverblad.nl

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

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  
www.pkntrefpunt.nl

Zondag  11 februari:
10u. ds. Jolien Nak 

Maaltijd van de Heer, gezamenl. 
dienst met Heemstede,

mmv cantorij olv Addy Alberts.
Kindercafé. 

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

www.petrakerkheemstede.nl

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

www.rafael-nehemia.nl

Zondag 11 februari 10.00 uur.
Spreker dhr. P. de Jong.

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

www.adventskerk.com

Zondag 11 februari, 10u. Voor-
ganger Ds. B.C. Helmers (Velsen)

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

Donderdag 8 februari 9u. 
Eucharistieviering 

vg pastor R. Verhaegh.
 

Zondag 11 februari 10.30u. 
Eucharistieviering 
mmv In Between 

vg pastoor J.J. van Peperstraten

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek 

www.hervormdpknbennebroek.nl

Zondag 11 februari om 10:00 uur.
 Ds. P. Stam uit Katwijk.

 De dienst is in het Jagershuis 
naast de kerk.

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 
www.pknheemstede.nl

Zondag 11 februari
Trefpunt Bennebroek: 10u. 

gezamenlijke dienst, 
ds. J.E.Th. Nak-Visser, 

dienst v Schrift en Tafel, 
Crèche (tot 4 jaar) en 

Kinderkring (4-12 jaar).
Oude Kerk: 17u. Kunstvesper.

rant een aankondiging van de 
veiligheidsweek van de K.N.A.C 
(Koninklijke Nederlandse Auto-
mobiel Club en Van Lent haak-
te daar op in met een adverten-
tie over een zeer goed uitgeruste 
garage voor deze week. Voor een 
Sinterklaascadeau kon men ook 
terecht bij Van Lent: Van auto- 
onderdelen tot een Nieuwe Che-
vrolet, advertentie 1937. In dat-
zelfde jaar opende Van Lent ook 
een garage aan de Dreef 201.

Voor een fietstocht had Van Lent 
de juiste fietsen, aldus een ad-
vertentie op 26 mei 1950, maar 
ook auto’s werden verhuurd. In 
een advertentie uit het Haarlems 
Dagblad is Van Lent op zoek naar 
een corveeër, ook gepensioneer-
den komen in aanmerking. In 
1979 zijn de garagepanden van 
Van Lent gesloopt en is er de hui-
dige nieuwbouw met bewoning 
en winkels er voor in de plaats ge-
komen.
De ABN-AMRO zat als eerste 
op nummer 63. Daarna volgde 
de BallonShop.NL (vanaf maart 
2009) en in juli 2012 verhuisde 
KMP Designstore van nr. 65 naar 
63. Studio Henke Heemstede, 
Raadhuisstraat 63, was er vanaf 
20 juni 2015 gevestigd en Van der 

Wolf Fietsen vindt men er vanaf 
oktober 2015 tot nu.

Mocht u informatie of beeldmate-
riaal over de Raadhuisstraat heb-
ben dan kunt u terecht via web-

master@hv-hb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Foto: Harry Opheikens

Historische in- en uitgangen 
Groenendaal: De Torenlaan

Heemstede – Ditmaal aandacht voor de ingang aan de Heren-
weg van Wandelbos Groenendaal. De locatie is de Torenlaan. De-
ze laan is de meest noordelijke van Groenendaal vanaf de Heren-
weg en loopt evenwijdig aan de Van Merlenvaart, is aangelegd 
18e of begin 19e eeuw.

Aan het begin staat een hek, met twee gemetselde hoofdpilaren, 
verspringende stenen, afgeschuinde hoeken, bekroond door 
bollen.

De naamgeving van de laan zou slaan op het torentje van de 
Oude kerk aan het Valkenburgerplein, maar een verwijzing naar 
de uitzicht toren Belvédére, zou ook goed mogelijk zijn.
(Bron: Librariana).

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Van Bach 
tot Bernstein
Regio  - Pianist Jaap Stork neemt 
u mee op een muzikale reis door 
twee eeuwen pianoliteratuur, 
startend in Leipzig (Bach) en ein-
digend in New York (Bernstein). 
Dit gebeurt op zaterdag 10 febru-
ari, om 15.30 uur in de Advents-
kerk te Aerdenhout, Leeuweri-
kenlaan 7. Met een werveling aan 
klanken musiceert Jaap Stork de 
muzikale werelden van de twee 
grootmeesters.
De toegang is vrij. Na afloop is er 
een goed glas wijn met een open-
schaalcollecte.

Film bij
Wij Heemstede 
West Side Story
Heemstede - Woensdagavond 
14 februari in de Luifel draait een 
oude, prachtige musical: West 
Side Story.
In New York waar de 
rivaliserende straatbendes de 
Jets en de Sharks tegen elkaar 
strijden voor hun territorium en 
respect, worden Jets-leider Tony 
en Maria, het zusje van de Sharks-
leider verliefd.
Hun liefde is gedoemd te misluk-
ken.

Kom naar de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur, de 
entree is € 7,-.  Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl  en
 023)5483828.

Knutselclub 
maakt 

zeepcadeautje
Heemstede - Woensdag 21 
februari maken de kinderen 
op de Knutselclub een zeep-
je dat in wolvilt wordt inge-
pakt. Dat ruikt lekker! En je 
kunt het natuurlijk ook aan 
iemand cadeau geven.

Ben je tussen de 5 t/m 10 
jaar, kom dan woensdag van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in 
de Molenwerf, Molenwerfs 
laan 11, Heemstede.
Kosten: € 5,-.
Aanmelden: 023-5483828.

Jongerendebat in kader van 
gemeenteraadsverkiezingen
Heemstede - Op woensdag 21 
februari vindt een debat plaats 
in het kader van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen.
In dit debat zullen jongeren en 
jongvolwassenen het opnemen 
tegen kandidaat-raadsleden uit 
Heemstede en de regio. Het doel 
is om de lokale verkiezingen op 

een positieve manier bij jonge-
ren onder de aandacht te bren-
gen en hen te laten zien waarom 
het belangrijk is dat zij hun stem 
laten horen.
Het debat duurt van 20.00 tot 
22.00 uur en de locatie is de VVD 
Popup Store, Binnenweg 60 te 
Heemstede.

Dansmiddag in 
sociëteit
Heemstede - Bij De Sociëteit 
voor ouderen wordt op donder-
dag 15 februari een dansmiddag 
georganiseerd, bij WIJ Heemste-
de aan de Lieven de Keylaan 24.
Dans gezellig mee op de muziek 
van vroeger en nu. De dansmid-
dag duurt van 13.30 tot 15.00 uur 
en kun je gratis bijwonen. Opge-
ven via: www.wijheemstede.nl of  
(023)5483828.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENG
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ook 50+ van harte welkom

voor omgeving Cruquiusweg 
en omgeving Bronsteeweg

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor omgeving Cruquiusweg 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
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Harlem oil te gast bij 
Café de 1e Aanleg
Heemstede - Dat komt niet vaak 
voor, een complete band die het 
vermogen heeft akoestisch te 
spelen.

Zondag 11 februari komt de Haar-
lemse band Harlem oil naar het 
Heemsteedse Café de 1e Aanleg 
(hoek Kerklaan/Raadhuisstraat) 
voor een spetterend optreden op 
‘zondagmiddagniveau’. 
De meeste bands spelen simpel-

weg veel te hard. Het is de speci-
aliteit van Harlem Oil om niet al-
leen het repertoire maar vooral 
het volume op de gelegenheid af 
te stemmen.

Deze mega enthousiaste pop/
rock coverband speelt een zeer 
breed repertoire en verrast u 
graag met vergeten nummers. 
De toegang is gratis en Harlem oil 
speelt vanaf 17.00 uur. 

Basisschool De Ark Heemstede
winnaar schoolschaaktoernooi
Heemstede - Zondag 4 febru-
ari hebben 160 kinderen in het 
Kennemer Sportcentrum ge-
streden voor het basisscholen 
schaakkampioenschap van Haar-
lem en omgeving.
Met 19 verschillende scholen was 
het aantal deelnemende scholen 

groter dan ooit. Schaken is popu-
lair in Nederland en zeker in Haar-
lem. Dankzij de buurtschaakver-
enigingen in Haarlem hebben in 
2017 al 150 kinderen leren scha-
ken. Door het grote succes is nu 
een speciale stichting buurt-
schaak opgericht. 

Voorzitter Jan Kouwenhoven: 
“We willen het schaken bij kinde-
ren in de buurt brengen. Het kost 
een hoop tijd maar ik ben heel 
blij dat er zoveel belangstelling is 
en alle Haarlemse schaakvereni-
gingen samenwerken.
Sponsors zijn ook erg enthou-

siast. We hebben nu dankzij 
financiële hulp van de Rabobank 
aan alle basisscholen die aan 
het toernooi meededen 4 schaak-
borden en stukken kunnen ge-
ven.
Ik hoop dat daar door veel kinde-
ren op school gebruikt van wordt 
gemaakt en dat ook zij ontdek-
ken hoe leuk schaken is.”

In Heemstede is deze week een 
nieuwe buurtschaakvereniging 
gestart die binnen een week was 
volgeboekt. Vanaf donderdag-
middag 8 maart start in Haarlem 
een nieuwe serie schaaklessen 
voor kinderen tussen de 6 en 12 
jaar in de Vrije School Kleverpark. 

Voor meer informatie kan men 
terecht bij info@buurtschaak.nl 
of op www.buurtschaak.nl.

Het schoolschaaktoernooi werd 
gewonnen door basisschool De 
Ark, samen met nog drie andere 
teams (Ter Cleeffschool, de Twee-
master uit Vijfhuizen en de Craye-
nester uit Heemstede) mogen zij 
door naar de volgende ronde in 
de provincie om zich hopelijk te 
kwalificeren voor het Nederlands 
Kampioenschap.

Podia Heemstede presenteert
De weg naar de vrijheid
Heemstede - Op zaterdag 10 fe-
bruari geeft Jan Brokken in de 
Oude kerk in Heemstede de con-
certlezing De weg naar de vrij-
heid met het Berlage Saxophone 
Quartet. In dit bijzonder actuele 
programma vertelt Jan Brokken 
episodes uit zijn boeken In het 
huis van de dichter, Baltische zie-
len, De Kozakkentuin en De gloed 
van Sint-Petersburg. 

Berlage Saxophone Quartet
Het Berlage Saxophone Quar-
tet voert werken uit van Modest 
Moessorgski, Erwin Schulhoff, Ar-
vo Pärt, Dmitri Sjostakovitsj en 
Hanns Eisler. Plus het werk De 
tocht dat de Koerdische compo-
nist Hawar Tawfiq speciaal voor 
dit programma heeft geschreven. 

Hij ontvluchtte het noorden van 
Irak en kreeg na een lange pro-
cedure politiek asiel in Nederland
Het Berlage Saxophone Quartet, 
bestaande uit Lars Niederstras-
ser sopraansaxofoon, Peter Vigh 
altsaxofoon, Kirstin Niederstras-
ser tenorsaxofoon en Eva van 
Grinsven baritonsaxofoon, won 
in 2013 de Dutch Classical Talent 
Award en in 2015 de Kersjesprijs.

Jan Brokken 
Jan Brokken werd op 10 juni 1949 
in Leiden geboren. Zijn boeken 
Baltische zielen en In het huis van 
de dichter behoren tot het aller-
beste dat Jan Brokken heeft ge-
schreven. Beide boeken kregen 
een cult-status. Maarten ’t Hart 
schreef over In het huis van de 
dichter: ‘Ik neem heel diep mijn 
hoed af voor dit boek. Aan zijn 
toch al imposante oeuvre heeft 

Jan Brokken een zeldzaam ge-
slaagd meesterwerk toegevoegd. 
Het is hartverscheurend. Het is 
ook een moeilijk te overtreffen 
hoogtepunt.

Zo’n boek schrijf je maar één 
keer.’ Toch schreef Jan Brokken 
vervolgens Baltische zielen, een 
boek dat zowel door de politici 
Bram Peper en Guy Verhofstadt 
als door Annejet van der Zijl en 
Yvonne Kroonenberg geroemd 
werd als een imposant staaltje in-
levingsvermogen.

Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023-5483838 of op 
de avond van de concertlezing 
aan de zaal. Aanvang: 20.15 uur.

Trefpunt-WIJ Lezing
… En Holland verrees uit zee
Heemstede - “God schiep de aar-
de maar de Hollanders schie-
pen hun eigen land”, zei Voltaire. 

Holland is letterlijk uit de zee ver-
rezen. Eerst door natuurlijke om-
standigheden, maar later heeft 
de mens het afgemaakt. Vaak ook 
in bittere strijd met het water.

Door het ontginnen van het veen, 
het maken van polders en het 
droogleggen van meren kreeg 
(Noord- en Zuid) Holland de vorm 
die we nu kennen.

Hierover wordt bij WIJ Heemste-
de/Trefpunt een lezing gehou-
den bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 13 februari om 13.30 uur. 
Entree: € 5,-.
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl en
(023)5483828.

Michel krielaars over 
Rusland in Heemstede
Heemstede - Donderdagavond 
8 februari vertelt Michel Kriel-
aars (Chef boeken NRC Handels-
blad) over zijn nieuwe boek Alles 
voor het moederland en Henriet-
te Schenk zingt Sovjetliederen en 
Jiddische liederen, ’s avonds om 
20.00 uur bij Boekhandel Blokker 
Binnenweg 138 in Heemstede.
 
Aan de hand van de bewogen le-
vens van de grote Russisch-Jood-
se schrijvers Isaak Babel en Vasi-
li Grossman schetst Michel Kriel-
aars in Alles voor het moederland 
een beeld van een meedogenlo-
ze wereld, waarin het vermoor-
den van onschuldige burgers een 
gewone zaak was en het individu 
kapot werd gemaakt. Aanvanke-
lijk waren Babel en Grossman net 
als vele anderen enthousiast en 
vol hoop over het Rusland van na 
de revolutie. Zij geloofden dat er 
offers gebracht moesten worden 
voor de nieuwe samenleving en 
waren blind voor de wreedheden 
van Stalin. Zo kon het gebeuren 
dat in 1937, de tijd van de Gro-
te Terreur, 800.000 Sovjetburgers 
met een nekschot werden omge-

bracht, 1,7 miljoen gearresteerd 
en 350 000 naar strafkampen ver-
bannen.
In de loop van de jaren maakte 
enthousiasme plaats voor desillu-
sie en angst. Babel en Grossman 
konden niet meer schrijven wat 
zij wilden, de druk vanuit de Com-
munistische Partij werd steeds 
groter. Krielaars laat als geen an-
der zien hoe het is om je geloof 
in gelijkheid, vrijheid en socialis-
me te verliezen en te moeten in-
zien dat een ideaal verwordt tot 
een terreurregime.
 
Toegang: €7,50
 
Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl of via 
023 5282472.

Symfonisch Blaasorkest laat van zich horen

Concert Varié op zondag 
in de Pinksterkerk
Heemstede - Het jubileumjaar 
van het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, waarin hun 20-jarig 
bestaan werd gevierd, loopt ten 
einde. Er werd in het afgelopen 
jaar een aantal bijzondere con-
certen gegeven, het complete 
orkest ging op reis en speelde in 
Engeland.
Het feestjaar wordt nu afgesloten 
met een gratis toegankelijk en 
zeer gevarieerd concert op zon-
dag 18 februari, bedoeld voor al-
le Heemstedenaren. Alle muziek-
genres komen op die middag 
voorbij. Het concert begint om 
14.30 uur, de inloop is 14.00 uur. 
Locatie is de Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 Heemstede. De toe-
gang is gratis.

Het grote SBH bestaat uit meer 
dan 60 amateurmusici: blazers in-
clusief slagwerkers, zullen op die 
middag de spits afbijten onder 
leiding van dirigent Leon Bosch 
met enkele wervelende stukken 
van componist Katchaturian. 
Diverse leden hebben in klei-
ne ensembles een aantal stuk-
ken ingestudeerd en staan te po-
pelen om die aan het publiek te 
laten horen. Er was zo veel ani-
mo onder de orkestleden dat er 
per groep een speeltijdbeper-
king moest worden ingevoerd. 
Het mes moest in het repertoire, 
moeilijke keuzes werden er ge-
maakt maar nu blijft alleen de al-

lermooiste muziek over. Wat het 
publiek op deze middag zal ho-
ren is dan ook een Concert Varié!
Tot slot speelt de Teisterband, be-
staand uit ‘Heeren van een zeke-
re leeftijd’ onder leiding van diri-
gent Miklós Fürst. Zij hebben kei-
hard geoefend op hun swingen-
de Big Band muziek, die bij veel 
mensen nostalgische gevoelens 
zal oproepen. De toehoorders 
kunnen dan samen met de or-
kestleden een glaasje drinken en 
een hapje nuttigen. 

Het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede kijkt vooruit en be-
gint vol energie en goede moed 
aan de volgende vijf jaar en 
hoopt dan een lustrum van een 

kwart eeuw te kunnen vieren. In 
de tussentijd wordt ook al hard 
geoefend voor het volgende con-
cert, dat plaats zal vinden op 10 
juni van dit jaar.

Audiovisuele 
presentatie
over IJsland

Heemstede - Donderdag 15 
februari staat bij WIJ Heem-
stede een presentatie over 
IJsland op het programma.
De vele bezienswaardighe-
den in deze presentatie wor-
den begeleid door mooie 
muziek en zeer duidelijk 
commentaar.

De presentatie over IJsland 
begint om 20.00 uur in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

Peuter & Kleuterpret 
met Fiep Westendorp
Heemstede - Op zondag 18 fe-
bruari organiseert Plexat / WIJ 
Heemstede weer Peuter en Kleu-
terpret. Ditmaal met het thema 
Fiep Westendorp. Er is aandacht 
voor Pluk van de Petteflat en de 

film Pim en Pom. Geschikt voor 
kinderen van 2,5 t/m 6 jaar. En-
tree: € 6,- per kind. (Geen moge-
lijkheid tot pinnen). Ouders/be-
geleiders hebben gratis toegang. 
Open van 11.00 tot 12.30 uur.
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Meer straten als woonerf inrichten
Hoe staat het in Heemstede met 
de fietsveiligheid?
Heemstede - Op woensdag 31 ja-
nuari had GroenLinks een bijeen-
komst georganiseerd rond het 
thema fietsveiligheid.
Als gastspreker was Heemstede-
naar Eelco Langerijs, vertegen-
woordiger van de Fietsersbond, 
uitgenodigd. In café De Eer-
ste Aanleg was het een vol huis 
met belangstellenden en stam-
gasten. 

GroenLinks wil de veiligheid van 
de meest kwetsbare verkeers-
deelnemers eens onderwerp 
van gesprek maken. Dat er jaar-
lijks 20.000 personen in Neder-
land gewond raken in het verkeer 
is een cijfer om bij stil te staan. In 
veel gevallen zijn het ongevallen 
waarbij de staat van de weg of de 
inrichting van de weg de oorzaak 
is van een ongeval. De wirwar 
van verkeersborden draagt ook 
niet bij aan duidelijkheid voor al-
le verkeersdeelnemers. Groen-
Links pleit in haar programma 
voor meer veilige fietsroutes, on-
gelijkvloerse kruisingen bij spoor-

overgangen en de scooters op de 
rijweg. Op drukke dagen auto’s 
weren van de Binnenweg of 
daar maar aan een kant parke-
ren is een idee dat lastig te reali-
seren lijkt. Het inrichten van meer 
straten als woonerf zou kunnen 
helpen om ook in Heemstede 
het aantal ongevallen te laten af-
nemen. 

Tot slot kunnen schuine opsluit-
banden naast fietspaden onge-
lukken voorkomen.

Fietsers geven maar in 12% voor-
rang aan overstekende voetgan-
gers en slechts 45% van de fiet-
sers voert licht als het donker is. 

Eric van Westerloo

Partijen zichtbaar in de gemeente
Verkiezingscampagne nu echt begonnen
Heemstede - Nadat alle partij-
en de afgelopen weken hun pro-
gramma voor de gemeenteraads-
verkiezingen hebben uitgebracht 
werd op zaterdag 3 februari het 
echte startschot gegeven. Kan-
didaat raadsleden, bestuurders 
en leden hulden zich in bedrijfs-
kleding om voor het raadhuis een 
bord vol te plakken met hun pos-
ters. 

Iedere vier jaar bedenken de par-
tijen nieuwe slagzinnen. Zo koos 

het CDA voor ‘verbinden’, de PvdA 
‘samen vooruit’, HBB ‘Voor Heem-
stede’, De VVD ‘filevrij, veilig en 
groen’. GroenLinks hield het sim-
pel gewoon ‘GroenLinks Heem-
stede’ en D66 houdt het eenvou-
dig op ‘Stem’. Onder het toeziend 
oog van burgemeester Nienhuis 
en raadsgriffier Hesp beklommen 
de plakkers hun trapjes. Alle par-
tijen zullen vanaf nu meer zicht-
baar worden binnen de gemeen-
te. Acties, bijeenkomsten het uit-
delen van volders en het deelne-

men aan debatten zal de kandi-
daten en de inwoners voorlopig 
bezighouden. 

Op woensdag 21 maart, in de 
loop van de avond, zal duidelijk 
worden of de inspanningen iets 
voor de individuele partij heb-
ben opgeleverd. Op de websites 
van de zes deelnemende partijen 
is na te lezen wat zij precies voor 
hebben met Heemstede. 

Eric van Westerloo

VVD ontmoet ondernemer Will Beeren
“De Jan van Goyenstraat heeft charme”
Heemstede - Heleen Hooij, doch-
ter van een wijnhandelaar en lijs-
strekker van VVD Heemstede, 
ontmoet Will Beeren. Hij is vino-
loog en samen met zijn vrouw Els 
eigenaar van Le Grand Cru in de 
Jan van Goyenstraat.
Will vertelt dat hij vooral wij-
nen van kleine producenten be-
trekt uit vele landen. Hij moet een 
goed gevoel hebben bij de wij-
ze waarop een producent, vaak 
een familiebedrijf, de teelt en de 
oogst realiseert. Hij heeft nauw 
contact met meerdere leveran-
ciers en nodigt hen uit bij wijn-
proeverijen in voor- en najaar of 
bij workshops. 

Zijn ouders werkten dag en nacht 
in de horeca. Hij wilde iets an-
ders en kwam terecht bij een gro-
te bank. Na een tijd realiseerde 
Will zich dat hij daar niet gelukkig 
was. Hij volgde zijn hart, haalde 
de nodige diploma’s en begon in 
1986 een wijnspeciaalzaak in de 
Jan van Goyenstraat. Hij blijft spe-
cialisatie nastreven ondanks de 
trend van ‘one stop shopping’ en 
online-bestellingen. Beeren wil 
klanten ‘verleiden’ binnen te stap-
pen voor een advies bijvoorbeeld 
over ‘welke wijn bij welk gerecht’?

Will constateert dat Heemste-
de meer en meer een forensen-
dorp is met veel wijken èn diversi-
teit. Hij heeft een goed gevoel bij 
Heemstede, met mooie en gezel-
lige winkelstraten die ‘niet stan-
daard’ zijn. Zijn ‘straat’ heeft char-
me! En de politiek is steeds beter 
benaderbaar en meer open; met 

dank aan voormalig burgemees-
ter Heeremans. Kortom: Heem-
stede behoudt het dorpse karak-
ter! 

Op de vraag wat Beeren wenst 
voor Heemstede, hoeft hij niet 
lang na te denken. Hij roept de 
consument en de politiek op zich 
in te zetten voor behoud van en 

diversiteit in de winkelstraten 
hier inclusief tradities zoals sfeer-
volle feestverlichting en bloem-
bakken.

Beeren sluit af met de woorden: 
“Pak elkaar bij de hand en duw 
elkaar voort in de goede richting, 
niet alleen ondernemers maar 
ook inwoners”. 

Heleen Hooij met ondernemer Will Beeren.

HBC en NFC delen de punten
Haarlem-Zuid - Het was de wed-
strijd van de week. Koploper NFC 
tegen nummer twee HBC. De ver-
wachtingen waren hooggespan-
nen, maar de uitvoering liet nog-
al te wensen over. Het spel werd 
ontsierd door 8 gele kaarten en 
één rode. Voetballend komt HBC 
veel beter over dan NFC. Al maakt 
het zich vaak onnodig moeilijk. 
Doelman Bram Verhagen heeft 
dit seizoen menig punt voor zijn 
ploeg binnen gesleept, maar af-
gelopen zondag ging hij in de 
fout.

HBC kwam 1-0 achter doordat hij 

ver uit zijn doel kwam. Of je hebt 
de bal of je blijft waar je bent, dus 
tussen de palen. Hij was te laat 
gestart en werd zo door Robin 
Visser uitgespeeld en met een 
leeg doel is het gemakkelijk sco-
ren. De wedstrijd was aardig in 
evenwicht met een technisch 
beter HBC. De Heemstedenaren 
werden sterker en kwam op ge-
lijke hoogte door Robin van de 
Linde 1-1. Na rust opnieuw een 
beter HBC en vooral een fysiek 
lastig NFC. Na een snelle uit-
val trok Kees Rikers de bal voor 
en Sander Klaver verzilverde de 
prachtige counter in 2-1. 

HBC bleef het betere van het spel 
houden zonder succes. Op nieuw 
ging Verhagen in de fout toen hij 
een aanvaller van NFC, geheel 
onnodig, op 15 meter naast zijn 
doel onderuithaalde. De bal een 
roei geven over ze zijlijn was de 
oplossing geweest.

Een gele kaart was zijn straf en de 
toegekende penalty zorgde voor 
de 3-1. Met nog 15 minuten op de 
klok werd er veel tijdgerekt door 
NFC en de ene gele kaart volg-
de de andere op. NFC’er  Olieberg 
mocht met rood vertrekken.

HBC drong steeds meer aan. Wis-
sels werden ingebracht. Het werd 
pompen op het doel van NFC. In 
een onoverzichtelijk situatie wist 
HBC miraculeus, via Van de Lin-
de, het net te vinden 3-2. Je zag 
NFC langzaam bezwijken. Door 
de wissels, blessures en tijdrek-
ken telde scheidsrechter Basaidi 
6 minuten bij. Met doelman Ver-
hage mee in de aanval werd een 
corner in de  95e  minuut door 
Luke Vahle omgezet in een doel-
punt 3-3.

Beide  ploegen schieten niet veel 
op met deze puntendeling. De 
stand bovenaan blijft zoals die is, 
alleen is het gat met de achtervol-
gers kleiner geworden. Volgende 
week gaat HBC op bezoek bij OG 
in Haarlem.

Eric van Westerloo

Scoutingmeiden Wabo maakt kennis met Astrid Nienhuis
“Is het leuk om burgemeester te zijn?”
Heemstede - In het kader van het ‘inburgerings-
programma’ nodigde Astrid Nienhuis, de kersverse 
burgemeester van de Gemeente Heemstede, ver-
enigingen, bedrijven buurtinitiatieven of andere 
gezelschappen uit om kennis te maken. Scouting 
Wabo Heemstede, heeft hier gelijk op gereageerd 
en had de eer van het eerste bezoek!

Burgemeester Nienhuis werd flink aan de tand ge-
voeld door de Welpen (meiden 7-10 jr) van Scou-

ting Wabo Heemstede. “Ga je wel eens naar het 
bos?” - “Heb je huisdieren?” - “Is het burgemees-
tershuis groot?” - Maar natuurlijk de belangrijkste 
vraag, is het leuk om burgemeester te zijn?: “Ik vind 
van wel, want dan word je overal uitgenodigd en 
kan ik allemaal verschillende mensen ontmoeten.” 
Aldus burgemeester Nienhuis.

Het volledige interview is te zien op:
http://bit.ly/2BRWoHl.

Foto: Renske van Assema
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8 februari
Talkshow ‘Doe ik nog mee’ bij 
WIJ Heemstede om 20.00 uur in 
De Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Over dementie. Entree: € 8,-.  
Reserveren:
www.wijheemstede.nl  en
(023)5483828. 

Michel Krielaars (NRC) vertelt 
over zijn boek ‘Alles voor het 
moederland’. 20u. Ook muziek: 
Sovjet- en Jiddische liederen. 20u. 

15 februari 
Presentatie over bezienswaar-
digheden van IJsland bij WIJ 
Heemstede, Luifel, Herenweg 96. 
Aanv. 20u. Reserveren:
www.wijheemstede.nl en
023-5483828.

9 februari
Kinderdisco in teken van carna-
val, 19-21u. Plexat bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede. 
€ 3,-toegang.

10 februari
Jan Brokken vertelt episodes uit 
zijn boek ‘De weg naar de vrij-
heid’, mmv Berlage Saxophone 
Quartet, in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. 20.15u. 
Entree € 18,50. 
Kaarten: www.podiaheemstede.nl 
023 5483838 of aan de zaal. 

Van Bacht tot Bernstein, met 
Jaap Stork, Adventskerk Aerden-
hout (Leeuwerikenlaan 7).
Toegang vrij, 15.30u. Collecte na 
afl oop.

▲

Presentatie project zangeres 
Yvonne Weijers en dichter Mar-
ten Janse, 16u. Toegang vrij. 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl.

11 februari
Band Harlem oil bij café 1e Aan-
leg Heemstede, hoek Kerklaan/
Raadhuisstraat. Aanv. 17u. Toe-
gang vrij.

17u Kunstvesper Oude Kerk 
Heemstede met werk van Lia 
Kok. Entree vrij.

18 februari
Peuter en Kleuterpret bij Plexat, 
Herenweg 96 Heemstede. Voor 
kinderen van 2 t/m 6.
€ 6,- toegang. 11-12.30u. Thema: 
Fiep Westendorp.

Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede in de Pinksterkerk, Camp-
laan 18 Heemstede.
Open om 14u. aanv. 14.30 uur. 
Toegang vrij.
Info: www.sbo-heemstede.nl.

Theeconcert in Oude Kerk 
Heemstede met een optreden 
van de Klezmergroep Rozjinkes. 
15u.
Toegang vrij, collecte bij de uit-
gang. Na afl oop koffi  e in de Pau-
wehof.

21 februari
Open avond vrijmetselarij Ad 
Lucem et Pacem, Ripperdastraat 
13 Haarlem. 20u. Aanmelden:
adlucemetpacem@gmail.com.
Loge voor mannen. 

13 februari
Trefpunt-WIJ Heemstede lezing 
over ontstaan van Noord- en 
Zuid-Holland. WIJ Heemstede, 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. 
13.30u. Entree: € 5,-.
www.wijheemstede.nl  en
 (023)5483828.

Presentatie Groei & Bloei over 
‘de zintuigentuin’ door Cees Ver-

Olympische parafernalia van 
Heemstedenaar in Kleinste Museum
Heemstede - Het Kleinste Muse-
um van Haarlem aan de Gedemp-
te Oude Gracht 117-121 biedt 
gerenommeerde inwoners van 
Haarlem en omstreken sinds de 
zomer van vorig jaar de gelegen-
heid om een maand als gastcura-
tor hun verzameling ten toon te 
stellen.
In februari is de eer te beurt ge-
vallen aan Heemstedenaar Maar-
ten Westermann. De journalist, 
schrijver en columnist verzamelt 
al ruim dertig jaar Olympische pa-
rafernalia. Het eerste stuk was een 
tafelvlaggetje dat hij meenam na 
afl oop van de bijeenkomst waar 
bekend werd gemaakt dat Am-
sterdam niet in aanmerking zou 
komen voor de organisatie van 
de Olympische Spelen van 1992.

Volgens Westermann kleven de 
tranen van de toenmalige burge-
meester Ed van Thijn er nog aan. 
Het vlaggetje is een van de onge-
veer zestig attributen die zijn uit-
gestald in het Kleinste Museum. 
Daarin onder meer ook twee in-
gelijste prentbriefkaarten van de 
zevende Olympiade in Antwer-
pen (1920 enkele souvenirs van 
de negende Olympiade in Am-
sterdam (1928) en een klerenhan-
gertje van de  Spelen in Berlijn 
(1936) ten tijde dat Hitler aan de 
macht was.

De expositie ‘Olympische meuk’ 
vindt plaats in het kader van de 
Winterspelen in PyeongChang en 
is nog de hele maand gratis te be-
zichtigen vanaf de straatkant bij 
het Kunstcentrum Haarlem.

Hoe richt je je leven in na diagnose ‘dementie’?
Erik Zwiers ‘Doe ik nog mee?’
Heemstede - Donderdagavond 
8 februari vindt in theater De Lui-
fel in Heemstede de talkshow 
‘Doe ik nog mee?’ plaats. Journa-
list Erik Zwiers neemt het publiek 
mee op reis door het dagelijks le-
ven met dementie. Centraal staat 
de vraag: hoe richt je je leven zo 
prettig mogelijk in als je de diag-
nose dementie hebt gekregen?

In de talkshow ‘Doe ik nog mee?’ 
gaat Erik Zwiers samen met Leo 
van Dijk en Duveke Kalma, die 
beide Alzheimer hebben, op zoek 
naar een zinvolle en prettige le-
vensinvulling. Samen ontvangen 

zij een bonte stoet aan mensen 
die allen een ding gemeen heb-
ben: zij zijn vernieuwers in de de-
mentiezorg. Onder hen onder 
meer antropoloog Mark Smits, 
die komt vertellen over de Soci-
ale Benadering Dementie en de 
sociale experimenten die hij sa-
men met Professor Anne-Mei The 
ontplooit.

Ook passeert Fonz Halfman, de 
Rabobankier op de fi ets de revue. 
Zangeres Sibrechje Mulder en 
kinderboekenschrijfster Marloes 
van Loon luisteren de avond op 
met zang en illustraties over ver-

binding tussen oudere en kind. 
Nicole van Brunschot laat tenslot-
te zien wat de kracht van herinne-
ring is.

Erik Zwiers is journalist en schrij-
ver en doet sinds 2014 participe-
rend onderzoek naar dagelijks le-
ven met dementie. 

De talkshow ‘Doe ik nog mee’ be-
gint om 20.00 uur en wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. Reser-
veren (kaarten à € 8,-) via:
www.wijheemstede.nl of
 023-5483828.

kerke. De Blinkert, zaal De Duin-
pan, Rockaertshof 66 Haarlem. 
20u. Entree gratis.

14 februari
Meet & greet met YouTube ster 
Boy Vissers, leuke proe� es en ex-
perimenten. Bruna, Binnenweg 
Heemstede. 14-15u. Gratis toe-
gang. Met goodiebag. Info:
www.youtube.com/questjunior.

Parkinson Café over respijtzorg, 
van 14-16u. Met Marjan de Jong, 
mantelzorgconsulent.
Wijkcentrum De Ringvaart, Flo-
ris van Adrichemlaan 98, Haar-
lem. € 2,-.
Info: 023-5278170 of
06-36323306.

Film ‘West Side Story’ bij De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Entree: € 7,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl en
023-5483828.

Bij boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. 7,50 euro 
toegang. Reserveren: info@boek-
handelblokker.nl of 023 5282472.

Avond over ‘dementie en rela-
ties’, va 19u in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Div. instan-
ties aanwezig. Bijdrage: € 2,50. 
Info: 023-8910610 (Tandem).

14 februari t/m 30 maart
Werk van Huib van den Broek in 
Raadhuis Heemstede. Opening: 
woensdag 14 februari, 16u.
Info: www.huibvandenbroek.nl.

21 februari 
Knutselclub voor kinderen bij 
WIJ Heemstede, Molenwerfslaan 
11. Deelname: € 5,-. 13.30-15u. 
Aanmelden: 023-5483828.

Jongerendebat politiek ikv ge-
meenteraadsverkiezingen 2018. 
20-22u. VVD Popup Store, Bin-
nenweg 60 Heemstede.

Meet & Greet voor jeugd
Experimenteren met 
YouTubester Boy Vissers
Heemstede - Op woensdag 14 
februari vindt er in de Bruna aan 
de Binnenweg in Heemstede een 
meet & greet plaats met YouTu-
be-ster Boy Vissers. De experi-
menteer-expert van Quest Juni-
or geeft van 14.00 tot 15.00 uur 
een show met zijn meest gekke 
en spannende proe� es.

Hij pelt een ei zonder het te schil-
len, maakt een raket van een fl es 
en water en laat zien dat poeder-
suiker kan branden. Dit belooft 
een interessante ‘show’ te worden 
en Boy vindt het leuk als het al-
lemaal net wat anders loopt dan 

hij had verwacht. Na de show is 
er tijd voor vragen, handtekenin-
gen en foto’s. De inloop kun je zo 
bijwonen en alle kinderen krijgen 
aan het eind van de voordracht 
een leuke goodiebag mee naar 
huis.

Wil je Boy (alvast) in actie zien? 
Kijk dan op:
www.youtube.com/questjunior.

Hij heeft ook een eigen pagina 
in het magazine Quest Junior, 
het maandelijkse tijdschrift voor 
nieuwsgierige jongens en meis-
jes tussen de 8 en 12 jaar.

Jeugd doet een proef met Quest Junior ster Boy.

TENTOONSTELLINGEN

14 februari t/m 30 maart 
Werk van Huib van den Broek in
Raadhuis Heemstede. Opening:
woensdag 14 februari, 16u.
Info: www.huibvandenbroek.nl.

16 februari 
Tentoonstelling KZOD ‘De Con-
frontatie’ in de Kloostergangen, 
Grote Markt 2, Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

T/m zondag 18 februari
Expositie ‘Een zoektocht  zonder 
grenzen’ van KZOD, in de Waag, 
Spaarne 30 Haarlem. 
www.kzod.nl en
www.carolinedoornenbal.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Presentatie met dichter Marten Janse
Yvonne Weijers zingt bij 
boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 10 fe-
bruari is er een projectpresenta-
tie door Yvonne Weijers en Mar-
ten Janse, om 16.00 uur bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede. Deze 
middag is ter voorbereiding op 
het optreden van Yvonne in de 
Philharmonie op 24 februari.
Wat gaan Yvonne en Marten 
doen? Marten: “Ons verhaal zal 
bestaan uit een korte inleiding en 
een toelichting op wat hertalen 

is. We draaien een stukje van het 
origineel, ik lees (een stukje van) 
de hertaling, Yvonne zingt (een 
stukje van) de song a capella, en 
dan draaien we het eindresultaat 
op de CD. Eén of twee nummers.”
Yvonne: “Op zaterdag 24 febru-
ari geven we een concert in de 
Philharmonie in Haarlem! Het is 
de première van ons programma 
‘De zon komt op’: Jazz & Latin in 
het Nederlands. En… we lance-
ren dan tegelijkertijd het album 

Sprokkelmaandmenu in De Luifel 

Heemstede - Maandag 19 febru-
ari wordt in eethuis De Luifel een 
themamaaltijd gepresenteerd 
met ditmaal het thema ‘Sprokkel-
maandmenu’.

De prijs van themadiner is €10,25. 
Reserveren hiervoor kan tot ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf: 
5483828. Aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur.

met het hele repertoire. Het con-
cert begint om 20.30 uur. Voor ‘De 
zon komt op’ heb ik mijn favorie-
te songs gekozen. Dichter Marten 
Janse heeft ze hertaald alsof het 
mijn eigen woorden zijn. En pi-
anist Cajan Witmer heeft prach-
tige arrangementen gemaakt. 
Je kunt van alle nummers al een 
stukje horen. Luister hier naar ‘de 
zon komt op’. Je kunt er dus bij 
zijn als zij ons release concert ge-
ven in de mooie kleine zaal van 
de Philharmonie in Haarlem.” Be-
stel je kaarten via www.yvonne-
weijers.nl. Of bestel alvast het al-
bum ‘De Zon Komt Op’. Toegang 
in de boekhandel is vrij.
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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 op 
Twitter en Facebook
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- Omgevingsvergunningen
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Noteer alvast in uw agenda!
Inloopochtend burgemeester Astrid Nienhuis
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 16 februari, vrijdag 16 maart en vrijdag 6 april houdt burgemeester Astrid Nienhuis een 
inloopochtend. U bent van harte welkom! Tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlopen in 
het gemeentehuis. Als u plaatsneemt in de raadzaal, dan wordt u daar opgehaald. Hebt u vragen of wilt u 
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het college via (023) 548 58 51.

CJG Heemstede organiseert ouderavond 
over mediaopvoeding
Op maandag 19 maart om 19.30 uur 
houdt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Heemstede in Atheneum 
College Hageveld een ouderavond 
over mediaopvoeding. Deze gratis 
toegankelijke bijeenkomst onder leiding 
van gastspreekster Justine Pardoen is 
bedoeld voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 12 tot 17 jaar. 

De meeste tieners zijn vele uren per dag 
online. De een gamet, de ander zit vooral 
op Instagram of YouTube. De online 

mogelijkheden passen bij uitstek bij de 
behoeften van jongeren. Maar dat ze snel een 
grens overgaan helaas ook. Hoe kunnen je 
als ouders praten over media zonder precies 
weten wat ze allemaal doen en zonder ruzie te 
krijgen? 

Justine Pardoen, hoofdredacteur van het 
ouderplatform Ouders Online, opent voor u de 
deur naar de wereld van tieners op internet: 
van Snapchat tot sexting en van puberhumor 
tot pestgedrag. U kunt zich tot 14 maart per 
e-mail aanmelden voor deze bijeenkomst via 

college@hageveld.nl, onder vermelding van 
‘Ouderavond Mediaopvoeding’

Verkiezingen in Heemstede
De gemeenteraadsverkiezing van Heemstede is op woensdag 21 maart 2018. U kunt op deze dag ook 
stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
(Wiv). U leest alle informatie over de aankomende verkiezingen op www.heemstede.nl/verkiezingen

Handhavingsacties’
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:

- Bosbeeklaan: een zwarte damesfiets, merk 
Nostalgie

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een grijze 
damesfiets, merk Sparta

- Nijverheidsweg, ter hoogte van kruising 
Cruquiusweg: een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Batavus

- Wipperplein, ter hoogte van kruising 
Drieherenlaan: een grijze damesfiets, merk 
Locomotief

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 
merkloze zwarte herenfiets en een bruine 
damesfiets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een groene damesfiets, merk Batavus

- Zeelandlaan, ter hoogte van 74: een zwarte 
damesfiets, merk Limit

- Bosboom Toussaintlaan, ter hoogte van 24: 
een groen/paarse herenfiets, merk Giant

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 21 februari 2018 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten.bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering scooterwrak Roemer 
Visscherplein 10
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zilverkleurige scooter, merk Piaggio, bij 

Roemer Visscherplein 10

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren

De scooter is afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn voertuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering vaartuig bij 
Leidsevaartweg 1
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 1 februari 2018 een 
bijna geheel gezonken open houten sloep 
aangetroffen in de Leidsevaart, ter hoogte van 
Leidsevaartweg 1.
De eigenaar van deze boot krijgt tot en met 
21 februari 2018 de gelegenheid deze boot 
weer drijvend te maken. 

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde 
termijn niet drijvend is gemaakt, wordt deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn voertuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

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

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad 
besloten tot een aantal wijzigingen in 

de APV. Deze wijzigingen zijn in werking 
getreden op 1 februari 2018. Lees de volledige 

bekendmakingen in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl

Gemeenteraads-
verkiezingen 21 maart



Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
- Leidsevaartweg 11, het plaatsen van 

prefab-boxen en hekwerken voor een 
bedrijvenpark, wabonummer 251381, 
ontvangen 22 januari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, het kappen van 

17 bomen t.b.v. de bouw van woningen 

(Slottuin), wabonummer 247225, verzonden 
30 januari 2018

- Willem Denijslaan 31, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 250151, 
verzonden 25 januari 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’. 

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Voorweg 65, het uitbreiden van de eerste 

verdieping van het woonhuis, wabonum-
mer 248653, ontvangen 12 januari 2018

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Voorweg 65, het uitbreiden van de 

eerste verdieping van het woonhuis, 
wabonummer 248653, ontvangen 

 12 januari 2018

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

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’.

Weigeren omgevingsvergunning kinderdagverblijf Johan Wagenaarlaan 1
Het kinderdagverblijf op Johan Wagenaarlaan 
1 is al enige tijd in gebruik voor 10 
kinderen. De eigenaresse heeft via een 
omgevingsvergunning gevraagd om 
uitbreiding van het kinderdagverblijf van 10 
naar 14 kindplaatsen (wabonummer 91850).
Voor 14 kinderen is een omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik bouwwerken vereist. 
Het gebruik is echter ook in strijd met het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan. Een 
omgevingsvergunning om af te wijken van het 

bestemmingsplan wordt niet verleend.
De gemeente heeft eerder bij de 
eigenaresse het vertrouwen gewekt dat een 
kinderdagverblijf is toegestaan binnen het 
bestemmingsplan. Het college vindt een 
kinderdagverblijf ruimtelijk niet acceptabel 
vanwege de impact op de leefomgeving. In 
de belangenafweging heeft het college de 
impact op de leefomgeving en het gewekte 
vertrouwen meegewogen. 
Het college heeft besloten tijdelijk te gedogen 

om de eigenaresse gelegenheid te geven de 
zaken zo te regelen dat na 1 september 2018 
nog slechts een gastoudergezin toegestaan. 
Het gaat dan om maximaal 6 kindplaatsen.

Besluiten B&W
- Een tijdelijk gedoogbesluit vast te stellen 

voor een kinderdagverblijf voor 14 
kindplaatsen tot 1 april 2018.

- Een omgevingsvergunning te weigeren.
- Een tijdelijk gedoogbesluit vast te stellen 

voor het gedogen van het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van 
een kinderdagverblijf van maximaal 10 
kindplaatsen tot 1 september 2018 

Tegen deze besluiten is geen bezwaar 
mogelijk, maar voor belanghebbenden staat 
direct beroep bij de rechtbank open. Zie 
verder bij ‘Beroep aantekenen bij uitgebreide 
procedure’.

Kunstvesper met werk Lia Kok
“Een soort existentieel 
levensgevoel”
Heemstede - In een kunstvesper 
in de Oude Kerk op zondagmid-
dag 11 februari staat een werk 
van Lia Kok centraal. Lia Kok 
woont en werkt in Amersfoort - 
maar is door haar lidmaatschap 
van kunstenaarsgroep KZOD 

geen onbekende in deze regio. 
Over haar werk zegt ze: “Ik pro-
beer iets uit te drukken zonder 
dat ik een expliciete boodschap 
wil over brengen; een soort exi-
stentieel levensgevoel.  Het gaat 
over kwetsbaarheid en kracht, 
berusting, troost en verlangen. 
Over het moment waarin het be-
sef van de omvang van het tekort 
en dat van het verlangen samen-
smelt.” Vanuit dat idee ontstaat 
bijzonder sprekend werk. Mooi 
om in een Kunstvesper bij stil te 
staan. Tijdens deze kunstvesper 
wordt een groot doek getoond 
waarop dat zeker van toepassing 
is, getiteld Mea Culpa. Daarom-
heen klinken muziek, gedichten 
en een kort Bijbelgedeelte.
De kunstvesper begint om 17.00 
uur en duurt een ruim half uur. 
Daarna is er gelegenheid om er-
varingen uit te wisselen. Entree 
vrij.

Uitslag bridge Bel Air
Heemstede - Bridgeclub Bel Air speelde op zaterdag in het 
GSV gebouw aan de Frans Schubertlaan 37 te Heemstede. 

A. 1. Tiny Uitendaal en Agnes Hulsebosch met 58,62%
 1. Mieke en Jan Kleijn ook met 58,62%
 3. Margriet en Arjen Ronner met 54,55%

B. 1. Loes Brouwer en Riet Thorborg met 59,58%
 2. Wilma Koek en Marten Hoogeterp met 56,25%
 3. Margriet Busscher en Wim Koning met 55,83%
 3. Lenie Post en Jolien Grootkerk ook met 55,83%

C. 1. Ali en Hans-Eric Frans met 62,50%
 2. Lilian Bosma en Kitty Melchers met 59,38%
 3. Alien den Heijer en Roos Piller met 55,21%

D. 1. Ria Franken en Emma de Roos met 63,89%
 2. Bernice Tuitt en Hanny Dresken met 62,15%
 3. Elly Jansen en Lenie Ghijssen met 56,25%

E. 1. Susan Schoute en Hans v.d. Brink met 61,11%
 2. Anneliek Waaijer en Nel Verdegaal met 60,42%
 3. Susan Kerstholt en Dion Gigengack met 58,33%

George Cerneüs en Herman v.d. Peet moesten de eerste plaats in 
de A lijn prijsgeven. Zij behaalden maar 46,59% terwijl Joke Me-
ijer en Tine Molenaar met 53,98% uit de bus kwamen. Deze da-
mes hebben de koppositie ingenomen.  Hun voorsprong ( ge-
middeld) bedraagt echter maar 0,2 % op Elly v. Schaik en Tiny 
Schuijt. George en Herman staan daar weer 1% achter. Er is dus 
nog van alles mogelijk. Onderaan zal het voor Agnes en Richard 
Kemper moeilijk worden om de plaats in de A lijn  te behouden. 
Met een gemiddelde van 43,53% staan zij onderaan.
Vanuit de A lijn zullen er 7 paren degraderen om deze weer op 24 
paren te krijgen. Daarom moeten Willy Grootendorst en Tineke 
v.d. Linden alle zeilen bijzetten om Jo Capelle en Anne Reinders 
te passeren. Het verschil is nu maar 1%.

In de B groep maakten Ria Franken en Emma de Roos een enor-
me sprong. Ze kwamen nu uit in de D lijn en met hun score van 
63,89% spelen zij op 3 maart in de B lijn.
De lijst wordt aangevoerd door Loes Brouwer en Riet Thorborg 
op de voet gevolgd door Margriet Busscher en Win Koning.
De strijd op de zesde plaats ( promotie naar de A groep) is nog 
open. Zesde staan Marianne Ligthart en Hennie Schouws met 
54,09% en de zevende plaats wordt ingenomen door Ali en Hans-
Eric Frans met 52,99%. Vlak daarachter Ada Lohuis met Marjan 
Jansen en Marjolijn Balm en Anneke v. Dijk.

Bijdrage: Piet van den Raad

Ad Lucem et Pacem
Interesse in vrijmetselarij
Regio - Nieuwsgierig naar 
wat vrijmetselarij inhoudt? 
De Haarlemse loge Ad Lucem 
et Pacem houdt op maandag 
12 februari een avond voor 
belangstellenden. Een unie-
ke kans om vragen te stel-
len. De bijeenkomst heeft 
plaats in het logegebouw aan 
de Ripperdastraat 13 in Haar-
lem en begint om 20.00 uur. 
Ad Lucem et Pacem is een lo-
ge voor mannen. De leden 
komen elke maandagavond bijeen in het logegebouw, in een 
sfeer waarin mensen elkaar in hun waarde laten en meer ge-
richt zijn op de overeenkomsten tussen mensen dan de verschil-
len. Een plek waar ruimte is voor verdieping en zingeving. Er is 
ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning en vertrouwelijk-
heid is vanzelfsprekend. De maçonnieke werkwijze komt voort 
uit een eeuwenoude traditie, die terug gaat naar de tijd van de 
Verlichting. Een periode waarin de basis van verdraagzaam-
heid en democratie in onze westerse cultuur werd gelegd. De 
avond wordt op informele wijze afgesloten met een borrel. Be-
langstellenden wordt verzocht zich aan te melden voor de 
bijeenkomst via: adlucemetpacem@gmail.com.

Melancholische vrolijkheid
Klezmermuziek in de 
serie Theeconcerten
Heemstede - Zondag 18 febru-
ari is er in de Oude kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede 
een heerlijk uur Klezmermuziek 
te beleven. De vijf musici van het 
ensemble Rozjinkes brengen de 
muziek bijeen door middel van 
zang, percussie, viool, accorde-
on, contrabas, altklarinet, gitaar, 
mandoline en blok�uit. De aan-
trekkingskracht van deze melan-
cholische vrolijkheid in de Klez-
mermuziek heeft deze musici 
bijeen gebracht, zij treden sinds 
2005 op in kerken, tijdens festi-
vals en in feestzalen. Op het pro-

gramma staan onder andere Dri 
Grine Kuzine, Tanz A Freilakh en 
Bei mir bist du schein, een vast 
programma hebben is er niet tij-
dens de uitvoering vertellen zij u 
wat over de te spelen muziek.
Het concert begint om 15.00 uur 
en de kerk is open vanaf 14.30 
uur. Na a�oop wordt gecollec-
teerd bij de uitgang. Met de op-
brengst bestrijdt de kerk de kos-
ten en wat overblijft is voor het 
Restauratiefonds. Na a�oop is er 
een gezellig samenzijn in de Pau-
wehof waar thee, ko�e en gebak 
verkrijgbaar zijn.
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