
Heemstede – “Ziedaar het zon-
netje”, bedoelde Arno Koek zater-
dagmiddag nou de echte zon of 
zangeres Yvonne Weijers die haar 
CD ‘De zon komt op’ in zijn Boek-
handel Blokker deed oplichten. 
Een bijzondere CD die past in po-
etische sfeer die de zon nu een-
maal oproept en zeker in een 
boekhandel als Blokker. De dich-
ter Marten Janse durfde de uitda-
ging wel aan die zangeres Yvonne 
Weijers hem voorlegde: Bekende 
songs uit de jazz en latin vertalen 
in het Nederlands want ze wilde 
dat toehoorders konden verstaan 
wat ze zong.
Daarbij heeft inmiddels het Ne-
derlands wel bewezen mooi te 
kunnen klinken. Dat vertalen luk-
te Marten wel, ook uit het Spaans 
waarin veel Latin geschreven is, 
maar hij liep wel tegen een aantal 
begrippen op die in de oorspron-
kelijke taal een heel andere la-

ding hebben of emotie oproepen 
als in het Nederlands. 
Het duidelijkste voorbeeld is dat 
in Cuba een gardenia staat voor 
liefde dus als je zingt over twee 
gardenia’s dan weet je het wel. 
Daar hebben wij twee rode rozen 
voor. Dat betekende voor Mar-
ten dus wroeten in het Engels en 
Spaans, letten op de lettergrepen, 
de klemtoon, betekenis in het
Nederlands, eventueel rijmen,
alhoewel hij niet veel op heeft 
met rijmen. Vaste pianist Cajan 
Witmer heeft prachtige arrange-
menten geschreven, wat Marten 
zo boeide is dat Cajan die ook be-
werkte voor de gitaar van Reinier 
Voet, de contrabas van Han Slin-
ger en de drums van Jonas Linne-
mans.
Zij maakten de CD - dat wil zeg-
gen: het tekstboekje met de her-
talingen, streetphotografy van 
Geek Zwetsloot en achterin de 

CD. Met twaalf internationale 
songs als Rode rozen van Beuna 
Vista Van Morrison, Alison Moy-
et schreef ooit ‘That ole devil cal-
led love’ waar Yvonne ‘Mijn valse 
vriend’ van maakte. Van dichter/
muzikant Cole Porter die ‘I con-
centrate on you’ schreef, maakten 
ze ‘Hou me stevig vast’ en Paul 
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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)

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 Kanaalweg

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor omgeving Cruquiusweg 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Zangeres vernieuwt met Nederlands in jazz en latin
‘De zon komt op’ voor Yvonne Weijers

Lezing over 
jazzmuziek

Heemstede - Gerrit Wolfs-
winkel presenteert donder-
dag 22 februari een lezing 
over de geschiedenis van de 
jazz. Dit type muziek kwam 
in een halve eeuw tot ont-
wikkeling en nam in een 
schilderachtig wordingspro-
ces zoveel andere muziek-
stijlen met grote vanzelf-
sprekendheid in zich op.

De lezing is om 20.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Fietsverbinding Cruquiusweg 
zuidzijde gaat op de schop
Heemstede - Als het aan het col-
lege van B&W ligt, wordt de rou-
te vanaf de Dreef tot aan het fi ets-
pad richting de Cruquiusbrug 
voor fi etsers beter. Voor fi etsers 
is het er momenteel niet pret-
tig fi etsen doordat de boomwor-
tels de weg omhoog drukken. De 
oversteek van de Javalaan is ook 
niet ideaal, al is dat niet eenvou-
dig opgelost. 

Het college vraagt een krediet 
van 450.000 euro om het werk uit 
te voeren. Het plan maakt onder-
deel uit van de fi etsroute Zuid-
Kennemerland. Met dit plan wil-
len de gemeentes Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude sa-
men met de Provincie de bereik-
baarheid per fi ets vergroten. De 
verbinding Heemstede - Hoofd-
dorp en vice versa. is er daar een 
van. Momenteel heeft de verbin-
ding een kwaliteitsniveau C maar 
dat wil men verhogen naar ni-
veau A. Er ontstaat dan een hoog-

waardige verbinding met opti-
male aandacht voor de veiligheid 
van vooral fi etsers. 
Met de geplande woningbouw 
achter het Oude Slot zal ook het 
aantal fi etsbewegingen toene-
men op de ventweg langs de 
Cruquiusweg. Het gedeelte weg 
dat in het plan wordt aangepakt 
ligt tussen de Cloosterweg en 
de Ir. Lelylaan. Als de gemeen-
teraad met het voorstel instemt 
krijgen de buurtbewoners in de 
maanden juli en augustus moge-
lijkheid op- en aanmerkingen te 
plaatsen bij het project. Het col-
lege ziet graag dat er een klank-
bordgroep komt. Ook de Fiet-
sersbond wil graag meepraten 
over de inrichting. Als een van de 
voorwaarden is gesteld dat het 
niet ten koste mag gaan van par-
keerplaatsen. 
Medio 2019 kan, na goedkeuring 
door de raad, er met de feitelijke 
reconstructie begonnen worden.

Eric van Westerloo

Toekomst Spaarneziekenhuis 
Heemstede onzeker?
Heemstede - Het gaat er einde-
lijk van komen. Na 12 jaar van 
plannen, uitstel en bijna afstel 
wordt nu toch werk gemaakt van 
de bouw van twee reusachtige 
(32 meter hoge) torenfl ats nabij 
het Spaarne Ziekenhuis in Heem-
stede. 

Wegens de crisis op de huizen-
markt belandde het plan in de 
ijskast. In 2006 is er een bestem-
mingsplan aangenomen waar-
in deze hoogbouw werd toege-
staan. De toenmalige wethou-
der Van de Stadt (VVD) verdedig-
de het plan met succes. Nu krabt 
de politiek zich achter de oren dat 
er ooit een dergelijk massaal ge-
bouw is goedgekeurd. Het viel 
ongeveer gelijk met het plan Wa-

termuziek. Ook daar prachtige 
vergezichten van semi villa’s met 
veel ruimte en groen. Een van de 
inwoners bestempelde het nu als 
‘Smurfendorp’. De straten zijn zo 
smal uitgevoerd dat de gemeen-
te afgelopen week eenrichtings-
verkeer heeft ingesteld. Gaat dat 
rond de torens ook mis? Bewo-
ners rondom zijn er niet gerust 
op. Wat gaat er met het extra ver-
keer en parkeren gebeuren? Hoe 
wordt de toegezegde speelplaats 
ingericht, kunnen de stoplichten 
anders werken? Zo niet, geef dan 
met borden aan wie waar voor-
rang heeft of plaats waarschu-
wingsborden, zo wordt geop-
perd. Gaan bezoekers wel de par-
keerkelder in? Maak op het maai-
veld meer parkeren mogelijk. 

De politiek voelde er veel voor 
om deze nieuwbouw uit te voe-
ren met duurzame materialen en 
vooral gasloos. Volgens wethou-
der Nieuwland (D66) kan dat niet, 
omdat de vergunning al in 2006 
is verleend. De projectontwik-
kelaar behoudt deze oude rech-
ten. Vanuit de commissie Ruim-
te kwam het voorstel om via een 
motie de wethouder te dwingen 
het gesprek met de ontwikkelaar 
te voeren of deze toch niet gene-
gen is om de gasleiding te laten 
voor wat het is. Nieuwland vond 
dat een steun in de rug, maar of 
het helpt betwijfelt hij zeer. Een 
van de drie betrokken ontwikke-
laars speelt ook een rol in de ont-
wikkeling van het Manpadslaan-
gebied. Dat biedt mogelijkhe-
den om misschien wat zaken uit 
te ruilen. 

Aardige bijkomstigheid is dat het 
ziekenhuis zich gaat beraden over 
de toekomst. Drie jaar na de fusie 
van de ziekenhuizen in Haarlem 
en Hoofddorp vinden zij het tijd 
om de effi  ciency te evalueren. De 
locatie Heemstede is daar ook bij 
betrokken. In antwoord op vra-
gen van de Heemsteder beves-
tigt het Spaarne Gasthuis dat het, 
om de fl exibiliteit te behouden, 
tot nader order geen langlopen-
de huurcontracten met derden 
meer zal afsluiten. 

Het plan om hoge fl ats te bouwen dateert van 2006.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Huisgemaakte 
goulash-

soep
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1 liter voor  
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McCartney’s ‘Things you said to-
day’ werd ‘Op de veranda’. Twaalf 
succesnummers nu in onze eigen 
taal die echt te beluisteren zijn op 
24 februari 2018 in de Philarmo-
nie in Haarlem. 
Op www.yvonneweijers.nl kunt u 
nu al luisteren naar de nummers, 
kaarten bestellen voor 24 febru-
ari en het album bestellen dat 
ook verkrijgbaar is bij Boekhan-
del Blokker. 

Ton van den Brink

Fitheidtest 65+
Heemstede - Sinds 2009 organi-
seert Team Sportservice Heem-
stede-Zandvoort samen met ge-
meente Heemstede fi theidstes-
ten voor 65+’ers.

Op zaterdag 10 maart staat de 8e 
editie op het programma. Er wor-
den circa 150 deelnemers ver-
wacht in de Groenendaal Sport-
hal. De 8e editie is een bijzon-
dere, want naast de fi theidstest 
worden aansluitend ook spor-
tieve activiteiten georganiseerd.
De doelgroep is de afgelopen 
week per post uitgenodigd door 
de gemeente Heemstede.

Inschrijven kan tot en met 1 
maart op www.teamsportservice.
nl/heemstede-zandvoort.
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (54)
Raadhuisstraat 53/53a zijn win-
kelpanden. De nummers 55 t/m 
61 zijn de appartementen boven 
de winkels. 

Voor 1979 waren de nummers 
53 t/m 61 onderdeel van het be-
drijvenpand van Van Lent (53 t/m 
65). De nummers 53 t/m 61 wa-
ren bestemd voor bewoning. In 
1914 kwam de bouw klaar van de 
nummers 59 en 61 voor Van Lent. 
Op nr. 61 woonde o.a. damredac-
teur J.W. van Dartelen. Op num-
mer 59 zat in de jaren 20 van de 
vorige eeuw kleermaker M. van 
Eijk met de verkoop van over-
hemden, bretellen, sokken, enz. 
Hij had echter ook een leesbibli-
otheek. ‘Wegens uitbreiding der 
zaken’ verhuisde Van Eijk in ju-

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. 0297-368671

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 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

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

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 18 februari: 10u. JOOST 
                    ds. Arie Molendijk 

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

Aswoensdag 14 febr. 19u. Eucharis-
tieviering mmv Dameskoor 

vg pastoor J.J. van Peperstraten.
 

Donderdag 15 februari 14u. Eucha-
ristieviering, na afl oop open huis            

vg pastor R. Verhaegh.
 

Zondag 18 februari 10.30u.
Eucharistieviering mmv Bavokoor                           

vg pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

ni 1923 naar Binnenweg 5. Op 1 
augustus 1923 opende de ‘Haar-
lemsche Bankvereeniging’ een 
bijkantoor in Raadhuisstraat 59. 
In november 1925 ging deze ook 
naar de Binnenweg. In februari 
1926 opende toen Van Lent zijn 
nieuwe rijwielenshowroom. De 
toenfoto is van die tijd uit het ar-
chief van de HVHB. 

Nummer 57 wordt genoemd in 
advertenties in de jaren 20 in het 
Haarlems Dagblad. 
Vóór de jaren 30 gebruikte Van 
Lent de nummer 59 t/m 65 in ad-
vertenties. In die tijd kostte een 
‘Raleigh rijwiel’ slechts fl . 99,00. 
Een ander merk was ‘Fongers’, De 
aristocraat onder de rijwielen’, al-
dus Van Lent in 1929. Na de jaren 
30 gebruikt Van Lent in zijn adver-
tenties 53 t/m 65.
In 1941 zien we nieuwe aanslui-
tingen op de Rijkstelefoon voor 
o.a. de ‘Luchtbeschermingsdienst 
Heemstede, Vak B, Raadhuisstraat 
53’.
Na 1979 zien we o.a. de volgen-
de ondernemers op de num-
mers 53/53a: De Boer en Wen-
del reisbureau; vanaf 2000 Porto-
zul Bouwmaterialen; 2004 Schoo-
nenberg gehoorcomfort tot he-
den.
Op 53a o.a. Newasco Wasserij 
en Stomerij Van Houten BV, la-
ter Slenders Wasserij en stomerij 

tot 2013. Vanaf 2 oktober 2017 zit
Fit4lady in het pand. 

De nufoto van Harry Opheikens is 
van 12 februari 2018.
Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 

hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Dure operatie 
voor Pink
Regio - Pink is een prachtige 
hond van nog maar een half 
jaar oud. Ze is niet alleen knap 
om te zien, maar ook nog 
eens een hele lieve en aan-
hankelijke hond. Kort nadat 
ze bij ons was binnen geko-
men bleek ze enorm veel pijn 
aan haar rechter achterpoot-
je te hebben. Röntgenfoto’s 
wezen uit dat ze de kam van 
haar scheenbeen had gebro-
ken. Pink moest snel worden 
geopereerd. En zo’n ingewik-
kelde operatie is helaas niet 

goedkoop: maar liefst €1.800! 
Omdat Pink geen baas heeft 
zal het asiel voor deze kosten 
moeten opdraaien. 
De operatie is inmiddels ach-
ter de rug en er zitten nu drie 
pinnen in het pootje van Pink 
om alles weer goed aan elkaar 
te laten groeien. Ook moet ze 
zes weken hokrust houden 
om de breuk te laten helen. 
Dat valt natuurlijk niet mee 
voor zo’n jonge, energieke 
hond. Ondanks al deze pech 
blijft Pink enthousiast kwispe-
len als je naar haar toe komt. 
Het is een lief dier met nog 
een heel hondenleven voor 
zich.

Dierentehuis Ken-
nemerland is voor 
dit soort operaties 
afhankelijk van gif-
ten en donaties. We hebben 
jouw hulp dus hard nodig. Wil 
je Pink helpen met een dona-
tie? Dan kun je een gift over-
maken op IBAN NL11 RA-
BO 0326 3130 95, t.n.v. SBDK, 
o.v.v. gift voor Pink. Namens 
Pink heel veel dank! 

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.

offi e met 
HeerlijkHeden
Heemstede - De Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek (HVHB) start met een 
nieuwe activiteit. Kort na het 
verschijnen van HeerlijkHe-
den, het kwartaaltijdschrift 
over cultureel erfgoed in en 
de geschiedenis van Heemste-
de en Bennebroek, kunt u tij-
dens een bijeenkomst extra in-
formatie krijgen van de redac-
tieleden en toelichting op net 
gepubliceerde artikelen. Maar 
ook u kunt nieuwe informatie 
aan hen geven of ideeën voor 
artikelen aandragen.
Op woensdag 21 februari van 
14.00 tot 16.00 uur bent u van 
harte welkom in het Pomp-
huis, Watertoren 2 in Heem-
stede. Hier geeft de vereniging 
dan onder andere aanvullen-
de informatie over Eikenrode 
en de brand daar (HeerlijkHe-
den 174) en laten de haardste-
nen zien die beschreven zijn in 
HeerlijkHeden 175. 

Aanmelden voor deze koste-
loze bijeenkomst is niet nodig, 
maar vanwege het aantal kop-
jes koffi  e wel makkelijk. U kunt 
uw komst doorgeven aan Ellen 
Kerkvliet, 023-5383690 of
ellenkerkvliet@gmail.com.

Historische in- en uitgangen 
Groenendaal: Hoofdingang 

tentoonstellingsterrein
Heemstede - In 1925 werd op het 
landgoed van Groenendaal de 
voorloper van de Floriade geor-
ganiseerd. Om het terrein van de 
Flora (Bloemententoonstelling) 
van meerdere kanten toeganke-
lijk te maken werden een brug en 
toegangshek aangelegd, om het 
Floriadeterrein te kunnen afsluiten.
Tegenwoordig staan de hekken permanent open en zijn de we-
gen openbaar. Vele hooggeplaatste prominenten (Koninklij-
ke) bezochten destijds de Flora. Het Molentje met het hek is de 
hoofdingang van het wandelbos Groenendaal.     (Bron: Wikipedia)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Joost vraagt zich af in welke 
ervaring wij God kunnen vinden
Regio - Wachtend in een de rij 
bij de supermarkt word je plots 
overvallen door een gevoel van 
rust en berusting. Staande in een 
lange fi le voel je ineens frustratie 
van je afglijden. Kijkend naar de 
zee voel je dat er meer is. ‘Joost!’ 
wil luisteren naar wat er naar hem 
toekomt. Juist als je de controle 
loslaat breekt er iets door. Waar 
hebben we het eigenlijk over bij 

deze ervaringen? Wat ervaren we 
precies?
In de Joostviering op zondag 
18 februari gaat Trefpunt Ben-
nebroek onder leiding van do-
minee Arie Molendijk dit thema 
ervaren. Aanvang is 10.00 uur. Er 
is ook een programma voor de 
jeugd. Belangstellenden zijn wel-
kom op het Akonietenplein 1 te 
Bennebroek.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 18 febr. 10u.
spreekster mevr. J. Rothuizen.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 
Aerdenhout

Zondag 18 februari, 10u. 
Voorganger Ds. N.G. Scholten, 

viering Heilig Avondmaal

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 18 februari, 
2e Lijdenszondag (in het 

Jagershuis) 10u.
Koffi  edrinken na de dienst.

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 18 februari 
Eerste zondag Veertigdagentijd

Oude Kerk: 10u. Taizé-viering,
ds. P.I.C. Terpstra, Crèche (tot 4 jaar) 

en Kinderkring  (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

GEEN KRANT?
0251-674433
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‘Als een dolle weggesprint’
Swimkick HPC in Purmerend
Heemstede - Onlangs werden in 
het fraaie Leeghwaterbad in Pur-
merend de regionale Swimkick-
minioren wedstrijden gehou-
den. HPC Heemstede was met 
haar jeugdteam ruim vertegen-
woordigd en voor een flink aan-
tal van de deelnemers was deze 
wedstrijd een allereerste kennis-
making met het wedstrijdzwem-
men. In totaal startte het team 
van HPC op 47 verschillende pro-
grammanummers waarbij er 3 
keer goud, 2 keer zilver en 2 keer 
brons in de wacht werd gesleept. 
Voor de 8-jarige Joe Pickee, die de 
50 meter schoolslag in zijn leef-
tijdscategorie won, was het een 
van zijn eerste wedstrijden. Om 
die gelijk al met goud af te slui-
ten, was natuurlijk fantastisch.

“Dat mijn vader de wedstrijd ge-
filmd heeft vind ik heel leuk, dan 
kan ik straks thuis nog even te-
rugkijken hoe goed het ging”, 
glunderde hij na afloop. Ook de 
11-jarige Yaniv Kerdijk die pas 
sinds kort voor HPC uitkomt, was 
blij met zijn gouden medaille. Hij 
won de 50 meter schoolslag in 
zijn categorie met overmacht en 
ook op de 50 meter rugslag, waar 
hij tweede werd, liet hij zien met 
de snelste regiozwemmers uit 
het Swimkick-circuit mee te kun-
nen komen. Marnix Rietveld, die 
op de 50 meter  vlinderslag eer-
ste werd bij de minioren tot en 
met 11 jaar, keek ook meer dan 
tevreden terug. Hij plaatste zich 
met zijn tijd zelfs in de top 15 van 
Nederland in zijn leeftijdscatego-

rie en mag daarom binnenkort op 
de Nationale Speedo Jaargangs-
wedstrijden uitkomen, waar de 
snelsten van het land zich met el-
kaar meten. Gijs Jonkeer had ook 
een grijns van oor tot oor met 
zijn twee bronzen plakken op de 
50 meter rugcrawl en 50 meter 
schoolslag. “Het ging echt heel 
goed, alles lukte vanmiddag”, 
constateerde hij na afloop tevre-
den. Ook Ryan Biesbrouck, die op 
de 25 meter schoolslag als een 
dolle wegsprintte en zijn eerste 
tijd op dit nummer dus ook met 
eremetaal beloond zag.

Ook voor de overige zwemmers: 
Lianne Vinken, Quinty en Domi-
nique Sijsenaar, Bram van Turen, 
Syb de Vries, Axel Biesbrouck, 
Bo Stassen, Mees Bloem, Luca 
Smith, Sarah Bos, Elodie Lekker-
kerker, Ailsa Kruiten, Janna Sakr 
en Maaike Vinken was het een 
mooie middag om op terug te kij-
ken. De meeste kinderen verbe-
terden hun persoonlijke record of 
zetten een goede eerste tijd neer. 
Bovendien hadden ze met elkaar 
een topmiddag waarin er tussen 
het zwemmen door tijd was om 
elkaar aan te moedigen en samen 
lol te maken.
Trainster Greet van der Woord 
keek dan ook met een goed ge-
voel terug. “We hebben momen-
teel een grote, hechte groep jon-
ge zwemmers die het ontzettend 
leuk samen hebben. Bovendien 
wordt er serieus en enthousiast 
getraind om goede prestaties 
neer te kunnen zetten.”

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.

Botsing op 
Herfstlaan
Heemstede - Twee personenau-
to’s zijn woensdagmiddag 7 fe-
bruari met elkaar in botsing ge-
komen op de Herfstlaan. Dat ge-

beurde rond 16.30 uur nabij de 
Glipperdreef.
Hoe het ongeluk heeft kunnen 
gebeuren is onbekend. Een am-
bulance is ter plaatse gekomen 
om de betrokkenen te controle-
ren maar niemand hoefde naar 
het ziekenhuis.
Een berger heeft een van de voer-
tuigen opgehaald.

Beeld: NieuwsFoto

Van den Putten wint 
tevredenheidsprijs
Heemstede – De ERA klantte-
vredenheidsprijs 2017 is ge-
wonnen door Van den Putten 
ERA Makelaars uit Heemstede.
Zij zijn daar heel trots op. “La-
ten we eerlijk zijn, er zijn natuur-

lijk meer goede makelaars, toch 
geeft ons kantoor kennelijk net 
dat beetje extra”, aldus het team 
van Van den Putten. Je vindt 
hen aan de Bronsteeweg 45 in 
Heemstede.

Frits van Oostrom geïnterviewd
‘Nobel streven’ heeft lokaal karakter
Heemstede - Donderdag 22 fe-
bruari is er een interview met 
Frits van Oostrom over zijn boek 
‘Nobel streven’ (door het DWDD 
panel getipt in oktober) bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. De aanvang is 20.00 
uur en toegang: €7,50. Reserve-
ren gewenst via info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472.

Jaap Verschoor, voorzitter van de 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, zal met hem in 
gesprek gaan en dat is vooral bij-
zonder vanwege het lokale karak-
ter van het boek, namelijk Jan van 

Brederode en het kasteel in Sant-
poort.
 
Rond 1372 kwam op het luisterrij-
ke kasteel Santpoort Jan van Bre-
derode ter wereld in de meest ge-
zegende omstandigheden. Een 
kleine veertig jaar later sneuvelde 
hij roemloos, als ridderlijke huur-
ling, in de fameuze Slag bij Azin-
court. Nobel streven reconstru-
eert, als een historische detective, 
de loop van dit bizarre leven tot 
in verbluffende details. Hoe Jan 
tot tweemaal toe met een gigan-
tisch Hollands leger de Zuiderzee 
overstak voor oorlog tegen Fries-

land. Hoe hij naar Ierland reis-
de om in een onderaardse grot 
het helse vagevuur van Sint Pa-
tricius te voelen. Zijn jaren in het 
klooster, waarin hij een spranke-
lende Middelnederlandse tekst 
schreef. Zijn pogingen om de gi-
gantische erfenis van zijn echt-
genote te verwerven, en hoe hij 
daarvoor zelfs deze Johanna uit 
haar eigen klooster ontvoerde... 
En hoe zijn naam door heel Euro-
pa roemrucht zou worden: tot in 
Parijs, waar men college gaf over 
zijn geval, en tot aan de Engelse 
koning Henry V.
 
Frits van Oostrom heeft de ge-
schiedenis van Jan van Brede-
rode, en heel de rijke wereld 
daaromheen, virtuoos gerecon-
strueerd en vervat in een mee-
slepend verhaal. Van Oostrom 
(1953) is sinds 2002 universiteits-
hoogleraar te Utrecht. Daarvoor 
was hij hoogleraar oudere Neder-
landse letterkunde te Leiden en 
gasthoogleraar aan Harvard Uni-
versity. 
Jaap Verschoor (1958) is histori-
cus en eigenaar van Kantoor Ver-
schoor Boekmakers. Naast zijn 
werk is Jaap voorzitter van de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek en van Stichting Ma-
trijs, een uitgeverij die zich toe-
legt op de uitgave van erfgoed-
publicaties.

Harbour Jazzband in de 
Oude Kerk Heemstede
Heemstede - Op zondag 25 fe-
bruari om 15.00 uur vindt in de 
Oude Kerk aan een benefietcon-
cert plaats van de Harbour Jazz-
band, een van de beste traditi-
onele jazzorkesten van Neder-
land. Kwaliteit, inzet en enthou-
siasme van de musici staan borg 
voor een enorme sfeer tijdens 
de optredens. Op het program-
ma staan composities van o.a. 
Louis Armstrong, Jelly Roll Mor-
ton, Bix Beiderbecke, Duke Elling-
ton en Glenn Miller. De bezetting 

van de band bestaat uit Flip Ro-
bers, trombone/leider, Menno 
Daams, trompet, Hans Verheul 
en Jan-Wouter Alt, klarinet/saxo-
foon, Ton Hameeteman, piano, 
Matthijs Willering, gitaar/banjo, 
Ludo Deckers, bas en Raymond 
van der Hooft, drums. Toegangs-
prijs € 15,-, inclusief een drankje 
na afloop. Kaartverkoop aan de 
kerkzaal vanaf 14.00 uur op de 
dag zelf. De opbrengst van dit be-
nefietconcert is voor de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk.

Scouting WABO 
op winterhike

Foto: Renske van Assema

Heemstede - Afgelopen 
weekend vond de jaarlijkse 
winterhike van scouting re-
gio Haarlem weer plaats. Ook 
de Sherpa (meiden van 14-18 
jaar oud) van Scouting WABO 
Heemstede waren er weer bij.

Bij deze hike wordt een tocht 
afgelegd van 24 km, waar-
bij veel moet worden samen-
gewerkt om met verschillen-
de routetechnieken de juiste 
weg te vinden en succesvol 
te zijn in de behendigheids-
spellen die tussendoor wor-
den gespeeld. Dit jaar startte 
de hike in Putten, en eindigde 
die in scoutingscentrum Har-
derhaven. 

De meiden vonden het een 
erg leuk weekend. “Ik ben su-
pertrots op mezelf dat ik ‘m 
heb uitgelopen. Stiekem heb-
ben we ook iets meer km ge-
lopen aangezien we ook per 
ongeluk een paar keer om-
gelopen zijn”, aldus een van 
hen. De sherpa’s hebben een 
prachtige 6e plek bemach-
tigd en hebben daarna samen 
met de andere teams nog ge-
noten van een leuke avond 
op het centrum en daar ook 
gekampeerd.

Info op:
www.waboscouting.nl.

Groovy Jazz uit de roaring twenties
The Boulevard of Broken Dreams
Heemstede - In het uiterst swin-
gende project The Boulevard of 
Broken Dreams eren jazzzangeres 
Kim Hoorweg en de gypsy-jazz-
gitarist Robin Nolan en zijn trio 
een sprookjesachtig tijdperk: de 
turbulente jaren twintig in Parijs. 
Hoe zou het zijn om een avond 
terug in de tijd te willen naar Les 
Années Folles, The roaring twen-
ties? Terug naar de tijd van de Hot 
Club de France , Art Deco, hoeden 
en nostalgie met Robins virtuo-
ze gitaarspel en Kims charman-
te vertolkingen van chansons als 
Si tu vois ma mère of Louis Arm-
strongs When you’re smiling . 

Als veertienjarige tekende Kim 
Hoorweg een contract bij het le-
gendarische  Amerikaanse pla-
tenlabel Verve. Inmiddels werk-
te jazz-zangeres Kim Hoorweg al 

met het Metropole Orkest, maak-
te ze een plaat met Raul Midón 
en werd zij genomineerd voor 
een Edison.  Je zou bijna verge-
ten dat ze pas 23 jaar is.   Jazz-
zangeres Kim Hoorweg staat met 
één voet in New York, maakt un-
derground jazz met Erykah Badu-
georienteerde grooves & hip-hop 
met een soul-touch.   
Robin Nolan, een van ’s werelds 
meest bewonderde gypzy-jazzgi-
taristen , wordt ondermeer gein-
spireerd door latin, gypsy-swing 
en Hot Club de France, maar zijn 
eigen expressieve composities 
zijn onmiskenbaar eigentijds.

Zaterdag 17 februari kunt u dit 
concert bijwonen in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede. De aanvang is 20.15 
uur en de entree € 21,-.

Film & Diner
Heemstede - Donderdag 
22 februari vindt in De Lui-
fel bij WIJ Heemstede het 
concept ‘film & diner’ plaats. 
Dit begint om 16.00 uur en 
kost €15,-.  U ziet de film Gif-
ted, waarin Frank Adler, een 
vrijgezel, zijn hoogbegaaf-
de nichtje Mary opvoedt in-
een kustplaatsje in Florida. 
Frank probeert ervoor te zor-
gen dat Mary een normaal 
leven kan leiden. Zijn plan-
nen worden gedwarsboomd 
als zijn moeder de wiskun-
dige talenten van het meis-
je ontdekt en plannen maakt 
om Frank en Mary uit elkaar 
te halen. De film is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede aan-
sluitend het diner. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl  
of (023)5483828.

Foto: Eva Reinalda
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Lentekriebels bij ‘de Freules’ in Sanpoort-Noord
Regio - Zaterdag 17 februari is 
het weer Super Saturday Sale bij 
de Freules in Santpoort-Noord.

Om ruimte te maken voor de 
voorjaarskleding wordt die dag 
maar liefst 70% korting gegeven 
op alle aanwezige kleding en ac-
cessoires. Gezien het veelzijdige 
aanbod voor jong en oud met da-
meskleding in alle maten, is een 
bezoekje zeker de moeite waard. 

De gezellige winkel op de hoek 
van de Hoofdstraat en de Terras-
weg is inmiddels een begrip in 
Santpoort-Noord. De fraaie eta-
lages laten altijd een mooi beeld 
zien van de collectie met tren-
dy, zakelijke en vintage tweede-
hands kleding, schoenen en ac-
cessoires. Deze collectie merkkle-
ding zorgt samen met het altijd 
eerlijke kledingadvies van de bei-
de eigenaressen Saskia en Mar-

got, dat een compleet outfit voor 
een aantrekkelijke prijs snel ge-
vonden is.

Vanaf 21 februari kunt u uw voor-
jaarskleding inbrengen tijdens de 
openingstijden (woensdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 18.00 en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur). 
Zie ook www.defreules.nl of kijk 
op Facebook.

(foto: aangeleverd)

Nieuwe overbrengauto voor Uitvaartzorg De Meer
Regio  - Op donderdag 8 februa-
ri hebben Jacco van der Laarse & 
Jaap van der Maarl van Uitvaart-
zorg De Meer uit Hoofddorp uit 
handen van Jacco de Rijke en Lu-
ciën Bergen van Mercedes-Benz 
dealer Biemond & Van Wijk de 
sleutels ontvangen van een nieu-
we overbrengauto.

De auto is bedoeld om een over-
ledene over te brengen van de 
sterflocatie naar de opbaarloca-
tie. Tevens is de auto voorzien 
van verzorging- en opbaarmate-
riaal om bij een opbaring thuis de 
overledene ook thuis te kunnen 
verzorgen en opbaren. De auto 
vervangt de huidige zwarte Mer-
cedes-Benz Vito. “Over zowel de 
dealer als de huidige auto waren 

wij zo te spreken dat het voor ons 
vast stond dat het weer een Vito 
van Biemond & van Wijk moest 

worden”, aldus Jacco & Jaap.
Informatie: 06-57627540 en
www.uitvaartzorgdemeer.nl.

Klikety Klik Box nu ook in Heemstede 
bij de Wereldwinkel verkrijgbaar
Heemstede - Ken je de Klikety 
Klik Box uit Zuid Afrika al? Die leu-
ke plastic doosjes gemaakt van 
petflessen die je helemaal dicht 
kunt vouwen... Die je kunt gebrui-
ken als cadeauverpakking? Waar 
je van alles in kunt bewaren, maar 
die je ook als vaasje of als wind-
lichtje kunt gebruiken? De mooi 
versierde boxjes worden ge-
maakt door vrouwen van All Wo-
men Recycling. 

Lynn Worsley verwezenlijkte met 
de start van dit bedrijf haar wens 
om een duurzame en winstge-
vende business te creëren en 
waar de ondersteuning van het 
milieu en de empowerment van 
andere vrouwen daarvan deel uit 
maken. Het bedrij�e van Lynn is 
een succes. Haar doelstelling is 
gericht en eenvoudig: het ver-
beteren van de positie van loka-
le vrouwen door het maken van 

gewilde ge-upcyclede produc-
ten die het milieu niet benade-
len. Vrouwen die 2 jaar werkeloos 
zijn kunnen werk krijgen in het 
project. 
Zij krijgen daarnaast scholing in 

het opzetten van een bedrij�e, fi-
nanciële administratie, verkoop-
vaardigheden. Er is aandacht 
voor time-management, levens-
onderhoud en milieu.
Op dit moment werken er 12 
vrouwen in het project. In 2016 
werden een half miljoen pet-
flessen van de vuilnisbelt gered. 
De All Women Recycling groep 
houdt zich voortdurend be-
zig met bewustwording van de 
noodzaak tot recycling, herge-
bruik en reducering.

De Klikety Klik Box is een leuk ca-
deau en sinds enige tijd verkrijg-
baar in de Wereldwinkel. Zoek 
je een leuk cadeautje? Kom dan 
eens kijken naar deze boxjes. 
De Wereldwinkel aan de Raad-
huisstraat is open van dinsdag 
t/m zaterdag.
Meer informatie op facebook of 
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Opknapbeurt voor parelsieraden
Heemstede - Bij Sfeervol aan het 
Jan Miense Molenaerplein 8 kunt 
u zaterdag 17 februari parelsie-
raden laten repareren en/of op-
nieuw vormgeven. Misschien 
heeft u ze al jaren in een kastje 
liggen.
Joke Hoogendoorn van JoJaMa 
zit klaar bij Sfeervol tussen 11.00 
en 16.00 uur en adviseert u graag 
over uw oude en vaak dierba-
re (parel-)sieraden, die vaak lang 
liggen te wachten op reparatie. 
Heeft de tijd de sieraden achter-
haald, dan kunnen ze in overleg 
een nieuwe, meer eigentijdse uit-
straling krijgen.
Joke Hoogendoorn is een erva-
ren sieradenmaker en reparateur, 

maar geen edelsmid. Wel werkt 
zij nauw samen met een edel-
smid en kan zij u adviseren. 

Het gaat om sieraden van parels 
en edelstenen. Soms gaat het om 
het vervangen van een slotje of 
ringetje, soms moeten snoeren 
worden overgeregen of opnieuw 
worden geknoopt. Alles uiteraard 
in nauw overleg met u.
Op de 17e wordt een eerste des-
kundige blik op uw sieraden ge-
worpen. Daarna worden de mo-
gelijkheden met prijsindicatie be-
sproken.

Verder vertelt Joke graag over 
haar inkoopreizen naar China 
en de mogelijkheid om zelf een 
workshop parelknopen bij haar 
te volgen, bijvoorbeeld bij Sfeer-
vol. Kijk ook op www.jojama.nl.

Diamanten bruidspaar
Nico Klay en Mea Klay-Reyngoud
Heemstede - In 1948 hebben zij 
elkaar op de middelbare school 
leren kennen: Nico Klay en Mea 
Reyngoud. Nico was uit Indone-
sië teruggekomen en ging ver-
volgens naar de technische hoge-
school in Dordrecht. Mea, gebo-
ren te Heemstede op de Binnen-
weg zat bij Nico’s zus in de klas en 
zo ontstond de vriendschap die 
uitgroeide tot ware liefde.

Zij zijn op 15 februari 1958 ge-
trouwd in het raadhuis van 
Heemstede voor de wet, daar-
na in de kerk op het Wilhelmi- 
naplein. De huwelijksfoto’s zijn 
genomen in het Groenendaalse 
bos en het  feest werd gehouden 
in Restaurant Groenendaal: een 
100% Heemsteeds huwelijk. 

Voor velen zijn zij geen onbeken-
den. Meer dan 40 jaar hebben zij 
met hart en ziel Reyngoud Mode 
en Lingerie uitgebouwd tot een 
prachtige zaak waar winkelstraat 
de Binnenweg trots op kan zijn.  
Zij waren de tweede generatie 
van dit familiebedrijf dat heden 
ten dage met de derde generatie 
aan de leiding al 88 jaar bestaat. 
Het voorzitterschap van de win-
keliersvereniging behoorde ook 
tot de vele activiteiten die zij aan 

het winkeliersleven van de Bin-
nenweg hebben gegeven.
Naast hun zakelijke leven heb-
ben zij vooral veel genoten van 
hun gezin, familie en vele vrien-
den. Ideaal was het feit dat het 
hele gezin boven de zaak woon-
de. Zo waren zij als ouders altijd 
in de buurt en is een zeer hechte 
familieband ontstaan. 

Nog steeds woont het echtpaar 
boven de winkel. Heerlijk zelf-
standig en in het centrum van 
Heemstede, midden tussen de 
mensen, staan ze altijd klaar voor 
familie en vrienden. Ook kun je 
dit sportieve gouden bruidspaar 
nog regelmatig tegenkomen op 
de Zandvoortse Golfclub. Met 
veel enthousiasme, humor en 
vrolijke gesprekken genieten ze 
met volle teugen van het leven. 
Wat een geluk om je 60ste trouw-
dag, omringd door de hele fami-
lie, in goede gezondheid te kun-
nen vieren!

PvdA presenteert 
kandidaatsraadsleden
Heemstede - De PvdA gaat in 
Heemstede de gemeenteraads-
verkiezingen in met een kandi-
datenlijst met politieke ervaring, 
nieuw elan en maatschappelijke 
betrokkenheid. Op donderdag-
avond 22 februari om 19.00 uur 
stellen de kandidaatraadsleden 
zich in het raadhuis voor.
Sjaak Struijf voert de lijst aan. Hij 
is een bekende in de lokale ge-
meenschap en heeft ruime erva-
ring in de Heemsteedse politiek, 
waarbij hij bij alle beleidsvelden 
betrokken is geweest (ruim één 
termijn als raadslid en enige jaren 
als wethouder). Heeft verschil-
lende bestuurlijke functies in de 
gemeente bekleed, bij voorma-
lig CASCA. En is voorzitter van de 
sportraad HBC. 

Op twee staat Romée Pameijer. 
Romée is opgegroeid in Heem-
stede en sinds een paar jaar ge-
leden met haar vier zonen hier 
weer terug. Haar maatschappe-
lijke betrokkenheid blijkt uit er-
varing als waarnemer bij verkie-
zingen in het buitenland en haar 
huidige werkzaamheden op het 
gebied van ethiek, mensenrech-
ten, ontwikkeling en onderwijs 
voor Europese instellingen. Zij 
is als voormalig lobbyist voor de 
vier grote Nederlandse steden in 
Brussel, vertrouwd met stedelij-
ke politieke en maatschappelijke 

vraagstukken en de gemeentelij-
ke taken.
Op drie Pieter van der Hoeven. 
Pieter heeft van 2006 tot 2010 in 
Heemstede voor de PvdA deel uit 
gemaakt van de gemeenteraad. 
Hij heeft zich daar met name be-
ziggehouden met ruimtelijke or-
dening, verkeer en vervoer. Is de 
dragende kracht van de wijkbe-
zoeken die de PvdA de afgelopen 
jaren veelvuldig heeft afgelegd. 
Marie-José de Greef-Nelissen 
staat op de vierde plaats. Zij is 
sinds 2014 raadslid voor de PvdA, 
en heeft in de afgelopen jaren be-
ziggehouden met maatschappe-
lijke ondersteuning en gemeen-
tefinanciën. Voorheen was ze lid 
van het Heemsteedse Oranjeco-
mite. 

Johan Maas bezet plaats nummer 
vijf, de huidige fractievoorzitter 
van de PvdA in de Heemsteedse 
gemeenteraad met lange erva-
ring in politiek en bestuur. In de 
afgelopen vier jaar heeft hij zich 
ingezet op thema’s als ruimtelij-
ke ordening, wonen en winkelen, 
duurzaamheid en afvalscheiding, 
en het vergroten van participatie 
van bewoners bij gemeenteza-
ken, zoals het Havenlab. 
De overige kandidaten zijn: 6. Co-
by Kroon, 7. Emiel van den Berg, 8. 
Willemien Ruygrok, 9. Ton Waarts 
en 10. Saskia Noorman-den Uyl.

Seniorweb
Orde op uw pc
Heemstede – Er start maandag 
19 februari een cursus ‘Orde op 
uw PC’ bij WIJ Heemstede, geor-
ganiseerd door SeniorWeb.
Weet u niet meer waar al die fo-
to’s en bestanden gebleven zijn? 
U leert van docent Wim Hoes in 
de korte cursus Orde op uw PC de 
bestanden en mappen indelen, 
uw e-mails en favoriete websites 
ordenen.

Bij deze cursus wordt veronder-
steld dat u beschikt over basis-
kennis computervaardigheid. Bij 
de cursus hoort het boekje ‘Orde 
op uw PC’. U neemt uw eigen lap-
top mee naar de cursus. Let op: al-
léén voor Windows 10.
De docenten zijn vrijwilligers van 
Seniorweb. De lesstof en de ma-
nier van lesgeven is aangepast 
aan de behoefte van senioren.  
Kosten voor 3 lessen €32,00, ex-
cl. boek ‘Orde op uw PC’ à €10,--.

Informatie op:
www.seniorwebhaarlem.nl.
Opgeven: www.wijheemstede.nl. 
Of (023)5483828.

Letz Party
Bruisend Landgoedfeest
Heemstede - Letz Party.nl organi-
seert op zaterdag 17 februari een 
bruisend 30up, 40up & 50up Up-
beat & Classics dansfeest in het 
exclusieve landhuis Het Oude 
Slot in Heemstede aan de Ring-
vaartlaan 11 in Heemstede.
.
Letz Party is hét feest der herken-
ning voor 30-ers, 40-ers en 50-ers. 
DJ D-Lite en DJ William (Party in-
side) nemen je mee op een mix 
van lekkere upbeat  hits  & ook dis-
co classics  hits van de afgelopen 
decennia terwijl je geniet van de 
prachtige ambiance, ga je uit je 
dak met de DJ in de feestzaal. In 
de loungezaal kun je bijpraten en 
even bijkomen.

Tickets á 13,50 euro zijn verkrijg-
baar op www.letzparty.nl en de d 
eurprijs is € 16,-. Het feest duurt 
van 20.30 tot 1.00 uur.
Info op www.LetzParty.nl en 06-
14890903.

DJ William.

Open Inloop 
Seniorweb

Heemstede - Een aantal erva-
ringsdeskundigen is bij de Open 
Inloop van Seniorweb op dins-
dag 20 februari van 10.00 tot 
12.00 uur bij WIJ Heemstede om 
u te helpen met al uw compu-
tervragen. Verder kunt u infor-
matie krijgen over de cursussen 
en u kunt inschrijven voor een 
cursus. De Open Inloop is gra-
tis. Info: www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828. U kunt op de och-
tend zelf inlopen bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede.
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15 februari 
Presentatie over bezienswaardig-
heden van IJsland bij WIJ Heem-
stede, Luifel, Herenweg 96.
Aanv. 20u. Reserveren:
www.wijheemstede.nl en
023-5483828.

22 februari 
Interviewt Jaap Verschoor schrij-
ver Frits van Oosterom over zijn 
boek ‘Nobel streven’. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 Heem-
stede. 20u. Toegang: € 7,50. 
Info: tel. 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

Film & diner bij WIJ Heemste-
de, 16u. Film: Gifted. Aansluitend 
eten. € 15,- deelname. Herenweg 
96 Heemstede.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Lezing over geschiedenis van de 
jazz, WIJ Heemstede, 20u.
Reserveren: www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.

17 februari
Letz Party feest in Oude Slot, up-
beat en classics. 20.30-1.00u. 
Ringvaartlaan 11 Heemstede. 
Www.letzparty.nl Kaarten vooraf: 
€ 13.50 / aan de zaal € 16,-.

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

Symfonisch Blaasorkest Heemste-
de 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 Heem-
stede met een optreden van de 
Klezmergroep Rozjinkes. 15u.
Toegang vrij, collecte bij de uit-
gang. Na afloop koffie in de Pau-
wehof.

▲

14.30 uur Jazz in Zandvoort, 
Theater de Krocht, met ditmaal 
Dennis Kivit en begleidingsband. 
Kaarten (€ 15,-) via 023-5310631 
en www.jazzinzandvoort.nl.
 

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

20 februari 
Open inloop SeniorWeb bij WIJ 
Heemstede, 10-12u. Info: www.
wijheemstede.nl of 023-5483828. 
Herenweg 96 Heemstede.

14 februari
Film ‘West Side Story’ bij De Luifel, 
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 relaties’, 
va 19u in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Div. instanties aan-
wezig. Bijdrage: € 2,50. 
Info: 023-8910610 (Tandem).

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

Koffie met HeerlijkHeden, toelich-
ting op zaken die gepubliceerd 
staat in HeerlijkHeden (kwartaal-
blad HVHB). Pomphuis, naast wa-
tertoren, Heemstede. 14-16u. 
Toegang vrij.
Aanmelden: 023-5383690 of
ellenkerkvliet@gmail.com.

Jongerendebat politiek ikv ge-

meenteraadsverkiezingen 2018. 
20-22u. VVD Popup Store, Bin-
nenweg 60 Heemstede.

Knutselclub met ditmaal een dek-
sel versieren van een bewaar-
pot. 13.30-15u. Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemstede. € 5,- 
deelname. Aanmelden: 5483828. 

Film Wakefield bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96 Heemstede. 
20u. € 7,- euro entree. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl en 023-
5483828.

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.

Onplezierig verrast door nieuw aan 
te leggen fietspad ogelpark
Heemstede - In samenspraak 
met gemeente Haarlem is be-
sloten een fietsverbinding aan 
te leggen tussen de Westelijke 
Randweg en Heemstede (stati-
on). Haarlem legt op haar grond-
gebied een fietspad aan langs de 
Randweg. 

Bij de bocht van de autoweg gaat 
het fietspad rechtdoor. Dwars 
door de huidige volkstuintjes en 
takt aan op Heemsteedse grond 
aan het Zeekoetpad. Hoewel 
overlast een beperkt aantal wo-
ningen betreft, hebben de be-
trokken bewoners de aanleg lie-
ver niet op die plaats. Zij komen 
met een plan om de Pelikaanweg 
door te trekken naar het nieuwe 
fietspad langs de Randweg. Deze 
oplossing geeft weinig tot geen 
overlast volgens hen en is zelfs 
korter naar het station. 
In 2004 liet de gemeente weten 
dat er een fietsbrug zou komen 
over de Houtvaart. Dat zou alle-
maal op Haarlems en Bloemen-
daals grondgebied plaatsvinden. 
De wijkbewoners konden niet 
klagen in Heemstrede want het 
was geen Heemsteeds probleem. 
Volgens inspreker de heer Van 
der Meer ging hij ook toen al in-
formeren bij de Provincie en 
Haarlem over de plannen. Deze 

verwezen hem naar Heemstede 
en Heemstede stuurde hem weer 
terug naar Haarlem.

Na hevige protesten van bewo-
ners in Bloemendaal trok die ge-
meente zich terug. Zij wilden 
geen fietspad en brug op hun 
grondgebied. Wat bleef was de 
verwachting van de bewoners, 
dat wat de gemeente ooit had 
aangegeven, het doortrekken 
van de Pelikaanlaan, doorgang 
zou vinden. Onplezierig werden 
zij verrast met een laatste ver-
sie van het plan met een fiets-

pad langs de Roerdomplaan. Laat 
Heemstede hier de oren hangen 
naar Haarlem vraagt het buurtco-
mité zich af? Objectief bezien is 
de optie via de Pelikaanweg geen 
slecht idee. Deze is korter, effi-
ciënter en goedkoper, aldus de 
inspreker. 
De landmeters zijn al aangetrof-
fen in het gebied. Bewoners vra-
gen om uitstel zodat eerst het al-
ternatief kan worden bestudeerd. 
Binnenkort komt dit op de agen-
da van de commissie Ruimte.

Eric van Westerloo 

Jazz in Zandvoort met Dennis Kivit
Regio - Op zondag 18 februari 
wordt alweer het 6e jazzconcert 
van het 16e seizoen ‘Jazz in Zand-
voort’ georganiseerd. Te gast is 
zanger Dennis Kivit. Het optre-
den in theater De Krocht Zand-
voort begint om 14.30 uur.
Dennis Kivit is al jaren buitenge-
woon actief als zanger. Deze in-
nemende Hoofddorper zingt 
vanuit zijn hart! Hij heeft verschil-
lende theaterprogramma’s op 
zijn naam staan en heeft verschi-
lende CD’s op zijn naam staan. 
Het begeleidingstrio bestaat uit 
Karel Boehlee - piano, Eric Tim-
mermans – contrabas en Haye 
Jellema – drums. Vanaf zijn aller-
jongste jaren was Karel Boehlee 
een revelatie in de Nederland-
se jazz scene. Vanuit zijn geboor-
te plaats Leiden begon hij al van 
af zijn 16-de te spelen met diver-
se bands en jazz artiesten. Sinds 
1989 werd hij met zijn European 
Jazz Trio uitgenodigd voor meer-
dere optredens in Japan. In de 
loop der jaren heeft Boehlee zich 

Karel Boehlee (foto: www.jackylepage.com)

VVD Heemstede zet dorpsgenoten in het zonnetje
egetaris h en bij de 

Heemstede - “Jong, zelfstan-
dig, groen, duurzaam, superslim, 
sportief en hartstikke liberaal. En 
met een schaterende lach; dat is 
Rozemarijn voor mij”, aldus Eve-
line Stam. Eveline is fractievoor-
zitter van de VVD Heemstede en 
nummer 2 op de kandidatenlijst 
en ze praat met Rozemarijn Baan-
Timmer, amper 30 en het jongste 
kandidaatraadslid voor de VVD 
Heemstede op nummer 5. 

“Ja, het kan”, lacht Rozemarijn, 
“vegetarisch, duurzaam en libe-
raal.” Samen met Thijs woon ik nu 
bijna twee jaar echt in Heemste-
de in de Glip. Daarvoor net aan de 
rand. Rozemarijn, je hebt een ei-
gen zaak, geeft muziek-, dans- en 
theaterles, en toch zet je je poli-
tiek in?” “Ja, voor jonge echte li-
beralen is duurzaamheid heel ge-
woon. En dat horen we veel te 
weinig in de lokale politiek. We le-

ven en wonen in dit fantastische 
dorp niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor onze volgende ge-
neraties.  Ik vind het belangrijk 
om op basis van ideeën en voor-
stellen van dorpsgenoten het col-
lege ervan bewust te maken dat 
we steeds een keuze hebben. Die 
afstand die er tussen duurzaam-

heid en liberaal was, kan echt niet 
meer.” “Een positieve keuze voor 
liberale duurzaamheid. Meer lef, 
sneller en grotere groene ambi-
ties door werkbare innovatieve 
duurzame oplossingen.
Jongeren, - en helemaal jonge 
vrouwen – kunnen lokaal veel 
meer verantwoordelijkheid pak-
ken”, aldus Eveline. “Slechts 26% 
van de gemeenteraadsleden is 
vrouw, laat staan jong.  Dat is 
veel te weinig. Toen ik Roos leer-
de kennen dacht ik: gelukkig, 
een dynamische vrouw die haar 
politieke verantwoordelijkheid 
zoekt en bij ons de VVD Heemste-
de gaat aanpakken. Rozemarijn 
is een jonge liberale vrouw. Met 
haar in het team maken we onze 
duurzaamheidsagenda concreet. 
Rozemarijn is een inspiratie. Ze 
gaat het groene liberale verschil 
maken, en daar begint ze mee in 
Heemstede”, aldus Eveline.

Links op de foto Eveline, rechts 
Rozemarijn.

ragen stellen aan e perts bij
Lopers Company Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 17 fe-
bruari zet Lopers Company by 
Enno de aangesloten Experts in 
hardlopen in de schijnwerpers. 
Van 10.00 tot 13.00 uur zijn Paul, 
Wouter, Paula, Erik, Pascal, Steven 
en natuurlijk Lizzy en Enno in de 
winkel aanwezig en kun je met al 
je vragen over hardlopen bij hen 
terecht.

In Nederland lopen 1,2 miljoen 
mensen minimaal 1 keer per week 
hard. De meeste daarvan zijn niet 
aangesloten bij een atletiek ver-
eniging of loopgroep. Toch heb-
ben deze lopers met regelmaat 
vragen over hoe je het beste kunt 
hardlopen, welke voeding goed 
is voor, tijdens en na het lopen of 
welke kleding je bij koud of warm 
weer het beste kunt aantrekken. 
Deze en alle andere vragen die je 
wilt stellen worden beantwoord 
door de Experts van Lopers Com-
pany by Enno. Wouter Dijkshoorn 
weet alles van voeding af. Om op 
het goede gewicht te komen is 
hardlopen en afvallen een goede 
optie. Maar wat eet je wel en wat 
kun je beter laten staan? 
Heb je een vraag over je lichaam 
of last van een blessure, stel dan 
je vraag aan fysiotherapeut Pas-
cal Schmitz. Hij is al jaren fysio-
therapeut en heeft daardoor veel 
ervaring.  

Heb je specifieke vragen over 
voeten of corrigerende zolen stap 
dan op podotherapeut Steven 
Smit af.
De basis van Lopers Company by 
Enno wordt door Lizzy Bermud-
ez en Enno Aerts gelegd. Voor al 
je vragen over de hardlooppro-
ducten in de winkel of de trainin-
gen die gegeven worden spreek 
je hen aan.

Clinics
Daarnaast zijn er een drietal gra-
tis clinics te volgen. Als je in hard-
loopkleding om 10 uur aanwezig 
bent leer je in 5 stappen hardlo-

pen. Dit gebeurt onder de be-
zielende leiding van EnterTrainer 
Paul Bierman.
Tussen 10.00 uur en 11.30 uur 
geeft Paula van der Fluit elk half 
uur een yogales. Hardlopen en 
yoga gaan namelijk prima samen. 
Yoga maakt het mogelijk om te 
werken aan je kracht, flexibiliteit 
en mentale focus. Last van een 
spier of wil je gewoon lekker ge-
masseerd worden, dat kan door 
Erik Henstra. Vanaf 11.30 uur kan 
je bij hem terecht.

Binnenweg 35 in Heemstede.
Koffie en thee staan klaar.

nutsel lub
Heemstede - Woensdag 21 
februari komen de jongens 
en meisjes van de Knutsel-
club weer bijeen in de Molen-
werf. Ditmaal: een (jam) potje 
waarvan de kinderen de dek-
sel versieren. Je bent welkom 
van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
€ 5,-. Aanmelden via 5483828.

ontpopt tot een van de grootste 
pianisten in Nederland wat resul-
teerde in optredens met de al-
lergrootsten internationale jazz 
musici. Zo speelt hij al meer dan 
twintig jaar als pianist met o.a. 
Toots Thielemans en Philip Cathe-
rine. 
Haye Jellema is studeerde in 2005 
af aan het Conservatorium van 
Amsterdam, is er inmiddels zelf 

docent en heeft een imposan-
te staat van dienst. Zo tourde hij 
met Mathilde Santing, Ellen ten 
Damme, de Holland Big Band, 
Sven Ratzke en drumde hij bij de 
BZT- show en is hij jurylid van het 
Meer Jazz Big Band Concours. 

Kaarten (€15) reserveren via:
023-5310631 en
www.jazzinzandvoort.nl.





VVD-Taart voor Clara Wittop Koning
Heemstede - Op vrijdag 9 februa-
ri stond Marco Wiesehahn van de 
VVD Statenfrac-tie uit Noord-Hol-
land samen met Joan Brouwers, 
VVD raadslid Heemstede bij Cla-
ra Wittop Koning op de stoep in 
De Luifel te Heemstede. Met in 
hun handen een taart waarmee 
zij Clara bedanken voor haar inzet 
en steun voor taalonderwijs aan 
status-houders.

Ieder jaar rondom Valentijnsdag 
organiseert de partij een taarten-
actie om iemand die zich op bij-
zondere wijze inzet voor de ge-
meenschap in het zonnetje te 
zetten. 
“Zodra een vluchteling voor lan-
gere tijd in ons midden verkeert, 
is het snel en goed leren van de 
Nederlandse taal van doorslag-
gevend belang”, zo stelt Clara. Zo 
begon zij aan Nederlandse taal-
lessen. 

Dit leidde al snel tot het beheren 
van een uitdijend vrijwilligersbe-
stand en zo kreeg Clara uiteinde-

lijk een hele organisatie van taal-
coaches onder haar hoede. 

Clara Wittop Koning, Joan Brouwers en Marco Wiesehahn

Nieuwe reeks trainingslessen 
‘tennis fit 55+’ bij HBC
Heemstede - Tennisvereniging 
HBC Heemstede begint met een 
reeks tennistrainingen. Deze wor-
den verzorgd door Eric Krijger 
van tennisschool Haarlemmer-
meer en Jack Edelaar, bewegings-
coach voor ouderen. 

Hij heeft de afgelopen drie jaar 
successen geboekt met tennis �t 
55+’ om mensen enthousiast te 
krijgen voor de tennissport. 

Belangstellenden zijn welkom op 
het park van Tennisvereniging 

HBC, Ringvaartlaan 2, Heemste-
de. Op maandag 9 april en don-
derdag 12 april wordt met de les-
senreeks gestart.

De tijden: maandag tussen 10.00 
en 11.30 uur en donderdag van 
14.00 tot 15.30 uur.
Voor alle verdere informatie (kos-
ten etc) kijkt u op www.tvhbc.nl.

Inschrijven via: info@tennis-
schoolhaarlemmermeer.nl.
Of 06-53875147 (Eric Krijger) dan 
wel 06-54246728 (Jack Edelaar).

WMC G2 - HBC G1    0-4
Een armgebaar...
Na een winterstop van een kleine 10 weken is de competitie weer 
begonnen. Een nieuwe indeling in de 2e klasse A, want ja als je 
kampioen bent dan worden je kwaliteiten toegedicht. Daarnaast 
is het aardig dat we weer eens een keer andere tegenstanders te-
genkomen. Het begint met een uitwedstrijd tegen WMC.

De selectie is door ziekte en vakantie niet echt op sterkte. Met 
ook nog eens een paar spelers die net terug komen van een bles-
sure wordt het er niet eenvoudiger op, maar HBC gaat er voor. 
Het lijkt zelfs zeer voorspoedig te gaan, want binnen 5 minu-
ten krijgt de spits van HBC 2 uitgelezen kansen te scoren. Helaas 
staat het vizier nog niet op scherp. Optimistisch geworden door 
deze kansen wordt er sterk aanvallend gedacht. Dat geeft WMC 
de ruimte die het nodig heeft voor de combinaties en te scoren, 
1-0. Het 2e doelpunt was heel bekeken in de korte hoek en het 
3e doelpunt een beetje een lucky. De keeper een stap te ver voor 
zijn doel en de hoge bal was door de laagstaande zon, min of 
meer onzichtbaar.

HBC bleef de moed er in houden maar kwam op veel fronten te 
kort. De combinaties van WMC waren beter. Ze waren �tter en 
steeds net dat stapje eerder bij de bal. Keeper SEBASTIAAN was 
wel sterk in zijn reddingen, anders hadden het zeker dubbele cij-
fers geworden, maar de spelhervattingen kwamen slecht uit de 
verf. Nog 1 keer kwam DAVY alleen voor de keeper, maar ook die 
kans werd helaas gemist. Het 4e doelpunt van WMC was slechts 
goed voor de statistieken. 

WMC heeft optimaal gepro�teerd van een HBC niet in goede 
doen. De moedeloze armgebaren in de wedstrijd werden na af-
loop arme gebaren....

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Valentijn special in Het Dolhuys
‘Als de liefde voorbij is’
Regio - Op donderdag 15 febru-
ari staat het Dolhuys Haarlem om 
19.30 uur in het teken van de lief-
de: tijdloze liefde, prille liefde, 
maar ook beëindigde liefde. Jan 
Drost wordt beschouwd als lief-
des�losoof en ervaringsdeskun-
dige op al deze vlakken. Wat als 
je geliefde jou van het ene op het 
andere moment verlaat, terwijl 
hij of zij wat jou betreft had mo-
gen blijven? Het overkomt velen, 
zo ook Jan Drost. Hierover schreef 
hij onlangs ‘Als de liefde voorbij is’.

 
Na een relatie van tien jaar bleef 
hij achter met zichzelf, zijn her-
inneringen en de vraag: wat nu? 
Bloedeerlijk en rauw neemt Jan 
Drost je mee door alle stadia 
van zijn liefdesverdriet en pro-
beert ze te duiden met behulp 
van �loso�e, muziek, �lms en li-
teratuur. Waarom doet liefdes-

verdriet zo allesverzengend veel 
pijn? Waarom is het zo moeilijk 
om door te gaan? En hoe doe je 
dat, doorgaan? En hoe beter niet? 
Jan Drost sleept je erdoorheen als 
een troostende vriend.

Als de liefde voorbij is zowel een 
persoonlijk als universeel verhaal 
over liefde, afscheid nemen en 
opnieuw beginnen. Maar vooral 
is het een pleidooi voor een ma-
nier van leven waarin liefhebben, 
leren liefhebben en blijven lief-
hebben centraal staan. Voor een 
leven waarin we niet alleen zijn 
en, als het even kan, niet alleen 
laten.
 
Jan Drost (1975) is schrijver, �lo-
soof en muzikant. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in cultuur�loso-
�e, met name de �loso�e van de 
liefde. Hij treedt op met het muzi-
kale theatercollege Plato Was Een 

Spice Girl en is verbonden aan 
The School of Life. Hij schrijft voor 
verschillende media, waaron-
der NRC Handelsblad, Trouw, de 
Volkskrant en Filoso�e Magazine. 
Eerder verscheen van hem Het ro-
mantisch misverstand (2011) en 
Denken helpt (2015).
 
In het museumcafé is vanaf 17.30 
uur een maaltijd te verkrijgen 
voor €12,50. Graag vooraf reser-
veren. ‘In gesprek met Jan Drost’ 
vindt plaats in Het Dolhuys, mu-
seum van de geest, gevestigd op 
de Schotersingel 2 te Haarlem.

Haarlems 
Literatuur 

Festival
Regio - Op vrijdagavond 16 
februari vindt voor de tweede 
keer het Haarlems Literatuur-
festival plaats.
Voordrachten en interviews 
wisselen elkaar in hoog tem-
po af in de theaterzaal van het 
Haarlem College, Broekweg 1 
in Haarlem. Aanvang is 20.00 
uur.
U luistert naar gevestigde 
schrijvers en nieuwe sterren 
aan het �rmament: Anne-Gi-
ne Goemans, Rinske Hillen, 
Bert Natter, Bram de Ridder, 
Roos van Rijswijk en Arthur 
Umbgrove gaan in gesprek 
met Jet Steinz en dragen voor 
uit recent werk.
Er is muziek van singer-song-
writer Dafne Holtland.
Kaarten (€ 15,-) zijn onder 
meer te koop bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.

Harlem Jive 
in concert
Regio - Zaterdag 17 februari om 
16.00 uur verzorgt Harlem Jive 
een origineel Songs & Bites con-
cert. Je bent welkom in het Sein-
wezen, Kinderhuissingel 2 in 
Haarlem (vlakbij het NS station).
Harlem Jive, geleid door dirigent 
Marianne Hopman, is een vocal 
group die momenteel bestaat uit 
13 ambitieuze en enthousiaste 
zangers en zangeressen. Zij zin-
gen klassiekers maar ook minder 
bekende pareltjes uit de �fties. 
Harlem Jive zingt meerstemmig, 
vaak a capella. Seinwezen wordt 
omgetoverd tot een theater waar 
u de swingende, jazzy en funky 
nummers van Harlem Jive, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje kunt komen beluisteren.
Voor kaarten à € 17,50 bel of sms 
je naar 06-15003531.

Sporten in de voorjaarsvakantie
Regio – Over twee weken begint 
alweer de voorjaarsvakantie. Van 
zaterdag 24 februari tot en met 
zondag 4 maart zijn de kinderen 
in deze regio lekker een week-
je vrij. In de vakantie kunnen kin-
deren meedoen aan veel verschil-
lende activiteiten.

Een van deze sportieve activitei-
ten organiseert SportSupport. In 
gemeente Haarlem, Heemstede 
en Velsen kunnen kinderen spe-
len en bewegen tijdens een van 
de leuke SportInstuiven. 

In Haarlem-Noord en Heemste-
de staan enthousiaste sport-
verenigingen te trappelen om 
er een topdag van te maken. In 
Schalkwijk wordt de sporthal om-
gebouwd tot een groot mega 
gymfestijn. 

De SportInstuif in Schalkwijk 
is gratis, voor de andere Sport-
Instuiven wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. Super leuk om sa-
men met vriendjes en vriendin-
netjes, nee�es en nichtjes, broer-
tjes en zusjes naar toe te gaan. 

Dinsdag 27 februari in Heemste-
de en ook in Haarlem-Noord, op 
woensdag 28 februari in Haarlem 
Schalkwijk.

Meer informatie en inschrijven op 
www.sportsupport.nl.

Het mega gymfestijn in Schalkwijk (foto: Renata Jansen).

Haarlems theaterplatform viert 
jubileum met vier voorstellingen
Regio - Project Fors Theaterma-
kers bestaat in 2018 twaalfenhalf 
jaar. Van de eerste voorstelling 
‘Misgelopen’ in 2005 in de Luifel 
naar de vijfentwintigste voorstel-
ling in het Haarlemmerhout The-
ater in 2018. Maar het jubileum-
jaar biedt niet alleen de 25e voor-
stelling, maar ook de 23e, 24e en 
de 26e. Genoeg te zien dus bij 
Fors!
Op 11 maart wordt er afgetrapt 

met ‘Graf’ bij het evenement ‘Glu-
ren bij de buren’, een eenakter 
van Marcel Kragt gespeeld door 
Anna Pool in de debuutregie van 
Liesbeth Veltman. Een week later 
gaat ‘Heino’s Fandag’ in première 
in het Haarlemmerhout Theater. 

Deze komedie zal vanaf 16 maart 
vier keer te zien zijn. Dan zijn in-
middels de voorbereidingen van 
start gegaan voor ‘Broos’, een be-

werking van het gelijknamige 
�lmscript van Mijke de Jong uit 
1997. Deze voorstelling over vijf 
zussen is vanaf 4 oktober in het 
Haarlemmerhout Theater even-
eens vier keer te bekijken. In de-
cember sluit Project Fors het ju-
bileumjaar af met de komedie ‘Al-
lo, Allo!’ naar de onvergetelijke tv- 
serie uit de jaren 80 en 90. Een 
druk jaar voor dit nog steeds jon-
ge theaterplatform, waar spelers 
van uiteenlopende Haarlemse 
theatergroepen al twaalf en een 
half jaar hun acteerkunsten kun-
nen laten zien. Voor meer info:
www.projectfors.nl.

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’.
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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

Vergadering 
raadscommissie Ruimte 

20 februari

In deze uitgave:
- Vacature Top 3 
 Vrijwilligers
- Verkeersbesluiten
- Omgevings-  
 vergunningen

Inloopochtend burgemeester op 16 februari 
Wilt u van gedachten wisselen met de burgemeester over de gemeente of ontwikkelingen in Heemstede? 
Op vrijdag 16 februari 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.

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte Heemstede
Op 23 november 2017 organiseerde de 
gemeente een discussieavond over de 
verkeersdrukte op de Heemsteedse wegen. 
Tijdens die avond zijn korte/lange termijn- 
en lokale/regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten besproken. Een verslag 
van de avond vindt u via www.heemstede.nl. 

Welke maatregelen eerst?
De gemeente heeft de voorgestelde 
oplossingen bestudeerd, onder andere op 
haalbaarheid, en van een reactie voorzien. 
Tijdens een vervolgbijeenkomst op 
woensdagavond 7 maart 2018 vanaf 

20.00 uur in het raadhuis bespreken we graag 
met u welke maatregelen prioriteit moeten 
krijgen. U bent van harte uitgenodigd bij deze 
2e avond aanwezig te zijn. Meer informatie 
volgt nog, maar reserveer woensdagavond 
7 maart alvast in de agenda!

Ga niet in zee met ‘Irish Travellers’!
De politie waarschuwt inwoners van 
Heemstede voor zogenaamde ‘Irish Travellers’.
Engelssprekende klusjesmannen bieden hun 
diensten aan en staan er om bekend hun 
werk niet af te maken, maar wel torenhoge 
bedragen in rekening te brengen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om zogenaamd 

dakherstel, dakgoten reinigen of 
tuinonderhoud. De klusjesmannen kunnen 
hierbij bedreigend en intimiderend 
overkomen. Afgelopen weekend waren ze 
actief in de wijk Grotstuk.
Ga nooit in zee met deze malafide mensen, 
maar bel direct met de politie via 0900 - 8844.

Inloopavond op dinsdag 27 februari
Ontwerp van de haven ter inzage tot en met 9 maart
Tot en met 9 maart ligt het plan voor een 
nieuwe inrichting van de haven aan de 
Heemsteedse Dreef ter inzage. In deze 
periode kunt u het plan bekijken en uw 
reactie hierop geven. Dat kan onder meer 
tijdens een inloopavond op dinsdag 27 
februari in het raadhuis.

Het plan
Een groep inwoners, ondernemers en 
belangstellenden, verenigd in het ‘Havenlab’, 
heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe 
inrichting van de haven aan de Heemsteedse 
Dreef, inclusief het aangrenzende deel van 
het Heemsteeds Kanaal en het begin van 
de Zandvaart. Het plan heeft verschillende 
onderdelen, zoals: 
- een wandelsteiger voor een rondje 
 rond de haven

- een tribunesteiger en plekken voor mobiele 
horeca op de kop van de haven

- nieuwe bomen en extra parkeerplaatsen in 
de Havenstraat

- een botenhelling, locatie voor botenverhuur 
en aanlegplaats voor rondvaartboten aan 
de Industrieweg

- een inrichting die geschikt is voor 
activiteiten en festiviteiten in de haven

- ligplaatsen, voorzieningen en het toestaan 
van nachtverblijf voor passanten

- vaste ligplaatsen voor boten. Het is op dit 
moment nog niet mogelijk u hiervoor in te 
schrijven.

Inloopavond op 27 februari
U kunt het plan (met een grote 
projecttekening) bekijken in het raadhuis en 
op www.heemstede.nl. Daarnaast is er op 

dinsdag 27 februari een inloopavond. 
Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het voorlopig 
ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en 
reageren op het plan. U kunt vrij inlopen. Het 
is dus niet nodig dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent. 

Reageren
U kunt mondeling of schriftelijk reageren of 
een reactie achterlaten tijdens de inloopavond. 
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede, of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl.

In februari en maart 2018 exposeert Huib 
van den Broek in de Burgerzaal zijn illustratief 
werk, geïnspireerd op het dierenrijk. Zijn 
tekenstijl is duidelijk van iemand uit de 
reclamewereld.

In de publiekshal zijn verschillende 
mozaïekobjecten van Annelies Zandvliet te 
zien. Ook vind u hier in februari en maart 
schilderwerken van dieren door Gemma 
Terpstra. 

De werken zijn te zien tijdens de 
openingstijden van het raadhuis. Hou 
er rekening me dat zalen/ruimten waar 
geëxposeerd wordt, in gebruik kunnen zijn 
voor bijeenkomsten. Als deze bezet zijn, kunt 
u niet in deze ruimten terecht.

Tentoonstellingen raadhuis

Gemeente Heemstede nu ook bereikbaar via WhatsApp
Een losse stoeptegel melden, een vraag 
stellen over groen of weten wat de status van 
uw paspoortaanvraag is? Dit kan nu ook via 
WhatsApp. Om gemeente Heemstede een 
WhatsApp-bericht te sturen, voegt u 
06 10 98 76 87 toe aan uw contacten. Dit 
nummer wordt alleen gebruikt voor WhatsApp 
en niet voor bellen of sms’en. 
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 
en 17.00 uur beantwoorden medewerkers 
praktische vragen via WhatsApp. 

Naast tekstberichten kunt u ook foto’s, video’s 
en geluidsopnames meesturen.
 
Geen privacygevoelige 
informatie
Via WhatsApp worden géén persoonlijke 
gegevens uitgewisseld, zoals een 
rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Wanneer om privacygevoelige informatie 
wordt gevraagd, dan belt of mailt de gemeente 
u hierover terug.



Omgevingsvergunningen

Gemeente Heemstede zoekt een:

Beleidsmedewerker 
Groen en Reiniging

(36 uur)

Ben jij een zelfstandige projecttrekker en 
op zoek naar een veelzijdige baan op het 

gebied van Groen en Reiniging? Wil jij 
bijdragen aan ons groenbeleid en aan onze 
ambitie om afvalstromen te verduurzamen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Bekijk deze vacature op 
www.werkenbijheemstede.nl

Vrijwilligers kinderkleding- en 
speelgoedbeurs 16 en 17 maart
Voor de beurs van tweedehands kinderkleding- 
en speelgoed in de Jacobaschool zoeken 
wij vrouwen, het liefst moeders van jonge 
kinderen, die van aanpakken weten binnen 
een leuk team. Op vrijdagavond 16 maart: 
sorteren ingebrachte spullen. Zaterdag 17 
maart : opbouw beurs en verkoop.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker bied je een luisterend 
oor aan mensen die behoefte hebben om 
over hun zorgen en problemen te praten. 
Medio maart start de basistraining voor deze 
vrijwilligers. 

Vrijwilliger 
Opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met jonge kinderen in de 
leeftijd van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend 
oor, vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De voorbereidingscursus hiervoor start 
op 22 maart, geef je dus snel op!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: 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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede 
Vacature Top 3

Agenda raadscommissie Ruimte 20 februari 2018
- Uitvoeringsprogramma Winkelvisie 

parkeertarief Binnenweg Raadhuisstraat 
(B-stuk)

- Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek 
industriegebied (B-stuk)

- Intentieovereenkomst aardgasvrije 
nieuwbouw MRA (B-stuk)

- Gedachtenwisseling evaluatie GR en 
proces Regionale Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 

Locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede
Datum: 20 februari 2018

Start 20.00 uur
U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie.

Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via (023) 548 56 37 
of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving

Verkeersbesluiten

Op dinsdag 27 februari 2018 gaan 
medewerkers van bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede fietswrakken 
verwijderen die zich bevinden in de directe 
omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

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

staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd 
zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden 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 tegen 
betaling van de gemaakte kosten ophalen bij 
de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede. 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitbreiden blauwe zone winkelgebied 
Glipper Dreef
Het uitbreiden van de blauwe zone 
(ma-za tussen 7.00-17.00 uur) met twee extra 
parkeerplaatsen op de ventweg van de 
Glipper Dreef. 

Elektrische laadpaal Provinciënlaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
vlakbij Provinciënlaan 3 als gereserveerde 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s.

Elektrische laadpaal Burgemeester 
van Lennepweg
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
vlakbij Burgemeester van Lennepweg 36 
als gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s.

Elektrische laadpaal Bankastraat
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
op het parkeerterrein vlakbij Bankastraat 22 
als gereserveerde parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s. 

De volledige teksten van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd in de 
Staatscourant en liggen vanaf 12 februari 
2018 ter inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis.

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

Aanvragen omgevingsvergunning
- Borneostraat 53, het plaatsen van een 

dakopbouw en een erker, wabonummer 
253388, ontvangen 29 januari 2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 254789, ontvangen 1 februari 
2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 254791, ontvangen 1 februari 
2018

- Johan Wagenaarlaan 48, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 253634, ontvangen 30 
januari 2018

- Kohnstammlaan 14, verhogen van de nok, 
wabonummer 25340, ontvangen 26 januari 
2018

- P.C. Hooftkade 5, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
doorbreken muur, wabonummer 254940, 
ontvangen 15 december 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 2, CV-installatie bouwen in 

stookruimte, wabonummer 241219, 
verzonden 6 februari 2018

- Jan van den Bergstraat 66, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 254789, verzonden 9 februari 
2018

- Kohnstammlaan 14, het verhogen van 
het dak en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
253402, verzonden 9 februari 2018

- Meindert Hobbemastraat 46, het verbreden 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 243578, verzonden 9 februari 
2018

- P.C. Hooftkade 5, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
doorbreken muur, wabonummer 254940, 
verzonden 6 februari 2018

- Timorstraat 56, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 243558, 
verzonden 6 februari 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’. 

Weigering omgevingsvergunning
- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 247221, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 9 februari 
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
- Javalaan 35, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 246907 
ontvangen 8 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 omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Javalaan 35, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 246907, 
ontvangen 8 januari 2018

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

19 maart 2018
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’
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