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Grote 
vlooienmarkt

Heemstede - Zondag 4 
maart wordt een grote vlooi-
enmarkt gehouden in  sport-
centrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. Bijna een hal-
ve kilometer lengte aan ge-
bruikte goederen is er die 
dag te vinden in het sport-
centrum. 
De vlooienmarkt is open 
van 9.30 tot 16.00 uur en de 
toegang bedraagt € 2,50 
(kinderen tot en met 11 jaar 
en onder begeleiding heb-
ben vrij entree). 
Voor meer informatie of 
reserveringen kunt u bellen 
naar organisatieburo MIKKI, 
0229-244739 of 244649.
Kijk ook op: www.mikki.nl.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Nieuwe ‘baan’ voor Marianne Heeremans
Oud-burgemeester interviewt journalist
Heemstede - Woensdag 7 maart 
interviewt Marianne Heeremans 
(inmiddels oud-burgemeester) 
de journalist Frénk van der Lin-
den over zijn boek ‘Onder Hol-
landse helden’ en zijn journalis-
tieke carrière. Dit vindt plaats om 
20.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede

Het boek handelt over vragen als 
‘Hoe gaat het er achter de scher-
men aan toe wanneer een jour-
nalist spreekt met een gevierd 
artiest of bekende Nederlander? 
Zoals daar zijn: Anouk, Johan 
Cruijff, Youp van ‘t Hek, Freddy 
Heineken, Tommy Wieringa, Wen-
de, Ahmed Aboutaleb en andere 
prominenten. Wat zijn de gevoe-
lige momenten? Welke conflicten 
spelen zich af?

Al veertig jaar werkt Frénk van 

der Linden voor verschillende 
media. Hij vertelt onomwonden 
over gemaakte fouten, geleer-
de lessen en over zijn successen. 
Aan honderden schrijvers, sport-
mensen, musici, topondernemers 
en politici vroeg hij hoe zij leven 
en overleven. Het bracht hem 
verder - als vakman, maar ook als 

zoon van een vader en een moe-
der die na hun scheiding tiental-
len jaren geen woord meer met 
elkaar wisselden. Onder Holland-
se Helden is de wordingsgeschie-
denis van een rasinterviewer en 
de weerslag van een persoonlij-
ke zoektocht.
Met vallen en opstaan verzamel-
de Frénk antwoorden op pijnlij-
ke, bizarre en hilarische vragen. 
Waarom falen we in de liefde? 
Wie is God? Wat maakt je rijk? En 
waar vinden we geluk?

Met bijdragen van onder andere 
Geert Mak, Frits Bolkestein, Tat-
jana, Arnon Grunberg, Michiel 
Borstlap, Pieter Webeling, Wouter 
Bos en Matthijs van Nieuwkerk. 
De toegang is € 5,- en reserveren 
is gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
of 023-5282472.
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Frénk van der Linden (foto: Oscar 
Seykens).

 www.lariva.nl

Heel
persoonlijk.

Patisserie maakt 15 ‘engeltjes’ blij
Valentijnstaarten hart onder de riem 
voor mantelzorgers in Heemstede
Heemstede - De vader van Vin-
cent van den Bosch, eigenaar van 
Tummers Patisserie in Heemste-
de en Hoofddorp, had een goede 
relatie met ‘het Schiedammertje’, 
een weekblad in Schiedam, ver-
gelijkbaar met de Heemsteder. 
Met correspondente Mieke ging 
hij in Schiedam op zoek naar Va-
lentijnengeltjes, mensen die op 
de achtergrond goede dingen 
verrichten en die mensen kregen 
dan op 14 februari een Valentijn-
staart.

Patisserie Tummers zocht dit jaar 
weer Valentijnengeltjes samen 
met de Heemsteder. Via het Lo-
ket van de gemeente (Corine 
Mens), kreeg de Heemsteder een 
aantal mantelzorgers door Tan-
dem uitgezocht om met Valen-
tijn een hart onder de riem te ste-
ken. Die mensen zijn betrokken 
geraakt bij de verzorging van fa-
milie, vrienden of  buren die het 
niet alleen meer redden. Dat gaat 
meestal vanzelf, je rolt er in en 
aanpakken. Als je vijftien Valen-
tijntaarten bezorgt met chauffeur 
Richard krijg je respect voor man-
telzorgers.

Wat er allemaal komt kijken bij 
chronische zieken en hulpbehoe-
venden. Uit bed halen, wassen, 
verzorgen, eten, daarnaast vaak 
nog je eigen gezin laten draai-
en, mantelzorg heeft zoveel ge-

zichten. Gelukkig is Tandem er 
met ondersteuning. Met  consu-
lenten die mantelzorgers helpen 
met o.a. informatie, advies, bege-
leiding, emotionele ondersteu-
ning en praktische hulp. Tandem 
organiseert ook lotgenotengroe-
pen, bemiddelt bij inzet van vrij-
willigers en organiseert trainin-
gen en workshops. Mantelzorg is 
geen vrijwilligerswerk, niet eens 
professioneel werk, geen bewus-
te keuze. Een taak omdat het niet 
anders kan, nodig is en bijna van-
zelfsprekend.

Vincent is nooit vergeten hoe bu-
ren en vrienden zijn vader in Bra-

bant verzorgden met boodschap-
pen, bezoeken, elke dag Valen-
tijnengeltjes om je heen, want 
zoonlief woont ver weg en heeft 
een eigen zaak die veel aandacht 
vraagt. Maar zoon Vincent kwam 
veel, kende alle mantelzorgers 
rondom zijn vader en heeft ze 
na het overlijden van zijn vader 
in Heemstede allemaal verwend 
met en groots culinair diner. De 
Valentijnstaarten van patisserie 
Tummers die op Valentijnsdag 14 
februari werden uitgedeeld wa-
ren dan ook een hart onder de 
riem voor mantelzorgers.

Ton van den Brink

Chauffeur Richard bezorgt de Valentijnstaarten.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Een baan bij 
De Heemsteder
Heemstede – Elke woensdag-
middag of uiterlijk donderdag 
valt ‘de Heemsteder’ op de mat in 
heel Heemstede. Wil je helpen de 
goed gelezen weekkrant te be-
zorgen? Voor een goede verdien-
ste! Er zijn altijd wijken die bezor-
gers nodig hebben, dus die baan 
heb je! De wijken die nu vrijkomt 
is de Cruquiusweg en omgeving 
en de buurt rondom de Bronstee-
weg. 
Solliciteer! Informeer bij Martin 
van Ooijen via 0251-674433 of 
info@verspreidnet.nl

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

 

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

Runder 
minute 
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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

Meld uw kandidaat aan bij HVHB
Gezocht: kandidaten 
Erfgoedprijs 2018
Heemstede - Tot 28 februari kunnen kandidaten aangemeld 
worden voor de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoed-
prijs. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek reikt de-
ze prijs vanaf 2015 jaarlijks uit aan initiatieven op het gebied van 
cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek. 

Denk aan restauratie van een karakteristiek of beeldbepalend 
pand, aan herbestemming, al dan niet in combinatie met nieuw-
bouw of herstel van een gevel. Aan behoud of vernieuwing van 
karakteristieke beplanting of groenvoorzieningen. Of aan een 
bijzondere publicatie op het gebied van cultureel erfgoed. Initia-
tieven die de kwaliteit van de leefomgeving en van het cultureel 
erfgoed in Heemstede en Bennebroek bevorderen.

In 2015 ging de prijs naar de Stichting Move voor de Trambrug 
in Bennebroek, in 2016 naar Raadhuisstraat 49, het pand Zijlstra, 
vroeger een kruidenier, nu catering De Dreef. In 2017 won Stads-
herstel Amsterdam met de restauratie van Het Wapen van Heem-
stede. 

Wie wint dit jaar? U kunt uw kandidaat aanmelden via:
communicatie@hv-hb.nl. Een deskundige jury beoordeelt de 
kandidaten, maakt de nominaties bekend en op 7 juni krijgt de 
winnaar een door de Heemsteedse kunstenares Christine van der 
Velden gemaakte penning.

Mediaspreekuur 
Bibliotheek 
Bennebroek
Regio - Altijd al willen weten hoe 
een iPad, smartphone of e-rea-
der werkt? Vanaf nu kun je hier-
voor terecht bij het gratis medi-
aspreekuur in de Bibliotheek Ben-
nebroek (Kerklaan 6). Elke eerste 
vrijdag van de maand van 13.30 
tot 15.30 uur kun je uitleg krij-
gen over nieuwe media, maar 
ook over wat Twitter, een weblog 
of Facebook nu is. Of hoe je zoekt 
op het internet en weet dat de in-
formatie die je gevonden hebt 
betrouwbaar is. Maar ook hoe je 
zoekt in de catalogus van de Bi-
bliotheek en je boeken verlengt 
of hoe je een e-book leent. Een 
afspraak maken is niet nodig. 
Met vragen over niet goed wer-
kende hard- of software kun je te-
recht bij je leverancier.
Info: www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Uw folders laten verspreiden 
in heel Heemstede?

Laat het verzorgen door VerspreidNet
Vraag naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook verspreiding in bepaalde wijken is mogelijk.

Informatie: 0251-674433
of info@verspreidnet.nl
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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (55)
Raadhuisstraat 49/51. Het huidi-
ge pand is in 1930 gebouwd als 
winkel met pakhuis en boven-
woning (nr. 51) in opdracht van 
de N.V. Handelsonderneming J. 
Zijlstra (73 zaken in Nederland 
in 1923). Architect was A. Serné. 
In de Raadsnotulen van 1 okto-
ber 1929 stond het verzoek voor 
het slopen van de oude woon-
panden, waarvan er meer heb-
ben gestaan in de Raadhuis-
straat. In 1915 nog een bouwte-
kening voor de aanleg van een 
‘Privaat met beerput’ bij num-
mer 51. Bij een opening (1929) 
van een Haarlems filiaal (63ste 
totaal) wordt in de advertentie 
vermeld dat er een zaak in voor-
bereiding is in Heemstede op 
Raadhuisstraat 51.

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek  

Zondag 25 februari:
10u. ds.Jolien Nak.

Kindercafé.

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

Donderdag 22 februari 9u. 
Eucharistieviering

vg pastor R. Verhaegh
 

Zondag 25 februari 10.30u. 
Woord- en Communieviering,

samenzang, vg pastor A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede 

Zondag 25 februari 
Tweede zondag Veertigdagentijd

Oude Kerk, 10u. ds. B.A.B. Wijnberg. 
Crèche  (4 jaar) en Kinderkring

(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

De toenfoto (fragment) is van 
1932 uit het NHA. In de eerste ad-
vertenties wordt dit huisnummer 
gebruikt, in latere jaren wordt 
met nummer 49 en ook 51 ge-
adverteerd. In de jaren 50 was J. 
van Wieringen de chef van Zijlstra 
en woonde boven de winkel. Van 
1946 tot 1953 was J.G. Vroegen 
de filiaalchef. Garage Van Lent 
heeft ook dit pand in gebruik. 
In 1967 is er een bouwtekening 
voor een ombouw naar een au-
toshop met een nieuwe voorge-
vel, waarbij ook de koperen tekst 
boven de ingang werd wegge-
werkt. In het adresboek van 1969 
wordt Van Lent genoemd op de 
nummers 49-65.

Het pand is een gemeentelijk mo-
nument sinds 2009. In 2016 won 
het de Burgemeester David Eliza 
van Lennep Erfgoedprijs vanuit 
de HVHB.

Jarenlang was nr. 49 de praktijk 
van huisarts Philbert. Bij restaura-
tiewerkzaamheden in 1997 kwa-
men de koperen letters van Zijl-
stra weer tevoorschijn.
Tot 1 januari 2011 zat Kinder-
dagverblijf ‘Plukje Gelukje’ in het 
pand, daarna ‘Kids Plaza’ en ver-
volgens Brabbels en Babbels 
tot maart 2015. Op 10 oktober 
2015 werd ‘Catering de Dreef” 

geopend. De nufoto van Harry 
Opheikens is van 17 februari 
2018.

Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heemste-
der). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 25 febr. 10u.
Spreekster mevr. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 25 februari, 10u. 
Voorganger Ds. N.G.  Scholten.

 
www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek 

Zondag 25 februari, 10u. 
(Jagershuis ) 3e Lijdenszondag

 
Ds. P. Stam uit Katwijk

Heilig Avondmaal

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Historische in- en uitgangen Groenendaal:
Algemene Begraafplaats

Heemstede - In de aflevering 
van deze week ‘Historische 
in- en uitgangen bij wandel-
bos Groenendaal’ ditmaal De 
Algemene Begraafplaats a/d 
Herfstlaan. De V-vormige in-
gangspartij werd in 1926 ont-
worpen door Jos Th.J.Cuypers 
(1868-1949), die ook het Raad-
huis van Heemstede ontwierp.
Het hekwerk bij de en-
tree naar de begraaf-
plaats bestaat uit drie betonkolommen en een ijzeren hek 
en vertoont kenmerken van de Amsterdamse schoolstijl. 
Aan de voorkant van het hek staan hoge in vorm gesnoeide 
coniferen.
De Algemene begraafplaats (ontwerp van Architect  J. D. Zocher 
jr. in 1828) heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde 
voor Heemstede. Er liggen tal van bekende Heemstedenaren 
begraven. De samenhang van de ingangspartij, met de portiers-
woning, het dienstgebouw, de aula en hekwerken, de vijver en 
de beplanting is van essentiële waarde.

(Bron: Historisch Vereniging Heemstede Bennebroek)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Politiek loopt op eieren tot 21 maart
Het is rustig op het gemeentelijke politiekfront. 
Partijen lopen zich warm om de laatste twee we-
ken voor de verkiezingen nog eens alles uit de 
kast te halen om u te overtuigen juist op hun 
partij te stemmen. Dat is geen eenvoudig klusje 
want inwoners zijn niet gek. 

De leuzen mogen dan nog zo fraai zijn, beter is 
te kijken wat de partijen de afgelopen vier jaar 
voor de gemeente hebben gedaan. Bent u op uw 
wenken bediend dan heeft het college van CDA, 
VVD en HBB/D66 het goed gedaan. Waar zij de 
plank missloegen legde de oppositie van HBB/
D66, PvdA en GroenLinks het college de duim-
schroeven aan. Zaten de inwoners te wachten op 
alles wat de afgelopen vier jaar tot stand is ge-
bracht of juist niet? Gelukkig hebben de inwo-
ners het laatste woord. Eens in de vierjaar kunt u 
bestuurders belonen of afrekenen op hun beleid. 
Dat dit lastig is komt omdat ook de landelijke po-
litiek een duit in het zakje doet. De verschillende 
schandalen dragen niet bij aan een stabiel beeld 
van de grote partijen. 
Er hoeft de komende weken dan ook maar dit te 
gebeuren of het beïnvloedt het stemgedrag bij 
de komende raadsverkiezingen. Op ‘eieren lo-

pen’ dus tot 21 maart. Daarna mag ja dan weer 
tot 2022 je gang gaan. Anders ligt het voor de lo-
kale partijen. Zij vormen vaak de spreekbuis van 
de inwoners en kunnen niet terugvallen op een 
landelijk kader. Toch vormen zij een grote poli-
tieke beweging in Nederland. In steeds meer ge-
meenten doen lokale partijen mee aan de ver-
kiezingen. In een aantal gemeenten zijn meerde-
re lokale partijen actief, elk met een andere ach-
tergrond of doel. Jammer want dat doet afbreuk 
aan de slagkracht. 

Landelijke partijen verklaren steevast dat hun 
partij landelijk iets anders is dan de lokale af-
deling. Toch zal een afdeling zich niet snel af-
keren van het in Den Haag ingezette beleid. In 
Heemstede hebben zich zes partijen aangemeld. 
Geen nieuwkomers alleen de nu zittende partij-
en doen mee. Gaat de VVD zich herstellen, is D66 
stabiel en blijft HBB de grootste partij in Heem-
stede? PvdA en GroenLinks trekken vaak samen 
op en wordt dat beloond? 
In de loop van de avond van woensdag 21 maart 
zal duidelijk zijn aan wie de Heemstedenaar zijn 
of haar stem gunt. 
Eric van Westerloo

Column

Schilderen vanuit 
spontaniteit
Heemstede - Op maandag 12 
maart van 10.00 tot 12.00 uur 
start ‘Intuïtief schilderen’, schilde-
ren vanuit beweging met thema 
‘lente’. In de lente zien we het ont-
luiken van de natuur. Dat voelt als 
een nieuwe start van energie. In 
deze cursus van drie lessen gaat 
u vanuit hoofd naarlichaam, naar 
hart en komt zo in de beleving, 
met gebruik van dans, bewegen 
met muziek en eenvoudige yo-
ga en ademoefeningen, visualisa-
tie en stilte oefeningen. Dan gaat 
u schilderen vanuit de ontstane 
spontaniteit. Ervaring is niet no-
dig. Docent: Susanna Marijs.
Inschrijven kan via:
ww.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Beter werken
met de iPad
Heemstede - Op woensdag 14 
maart  van 10.00 tot 12.00 uur  
leert u in vier lessen in een cursus 
van Seniorweb voor gevorder-
den meer en beter werken met 
de iPad. U gaat dieper in op de 
mogelijkheden. Instellingen na-
lopen, oefenen met apps. Is een 
antivirus nodig? Wat is een goed 
wachtwoord? Er is ook voldoende 
tijd voor uw vragen. U kunt deze 
cursus volgen als u de beginners-
cursus Werken met de iPad heeft 
afgerond. Neemt u uw eigen 
iPad (mini) mee, dus géén tablet. 
Docent: Carin van Leuven. In-
schrijven: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

E-Waste kan geld opleveren!
Heemstede - Inwoners van 
Heemstede die binnenkort afge-
dankte elektrische apparaten of 
spaarlampen (e-waste) inleveren 
bij hun milieustraat, kunnen daar-
mee een lokaal goed doel  onder-
steunen.
Vanaf Koningsdag doet de ge-
meente mee met de Wecycle-in-
zamelactie, waarmee een lokaal 
goed doel kans maakt op een 
sponsorcheque van 1.000 euro. 
De gemeente moet vóór 14 april 
de keuze voor het lokale goede 
doel doorgeven. Wecycle organi-
seert de inzameling en recycling 
van e-waste in Nederland.

De inzamelactie loopt vanaf de 
dag na Koningsdag tot en met 31 
augustus. Wie in die periode op 
de milieustraat e-waste inlevert, 
gaat ter plekke met de mobiele 
telefoon naar de Wecycle-actiesi-
te. Via GPS (Global Positioning Sy-
stem) wordt vastgesteld of de in-
woner echt op de milieustraat is 
en scoort hij een punt. 

De 25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner ontvangen 
een Wecycle-sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen lo-
kale goede doel. Meer informatie 
www.wecycle.nl/inleveren. 
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Kon. HFC laat het afweten
Haarlem-Zuid - Speel je een pri-
ma seizoen en moet je het opne-
men tegen een van de hekken-
sluiters dan verwacht je wel iets. 
Niets bleek, afgelopen zaterdag-
middag, minder waar. Tegenstan-
der De Dijk is gekweld door in-
terne problemen. De hoofdspon-
sor is op stel en sprong vertrok-
ken. Ook een aantal speler kozen 
er voor om tussentijds te vertrek-
ken, gevoegd bij een bestuurlij-
ke crisis en het is duidelijk hoe 
De Dijk er voorstaat. Een uitge-
lezen kans voor HFC om via de-
ze aangeslagen ploeg weer eens 
drie punten aan het totaal toe te 
voegen.

HFC startte sterk en drong De 
Dijk terug. De vleugelspitsen van 
HFC hadden het deze wedstrijd 
niet. Zelden kwamen zij hun di-
recte tegenstander voorbij. Daar-
naast wordt een echte spits node 
gemist. De Dijk speelde, bij mon-
de van een bestuurslid de laatste 
wedstrijden vanuit een verdedi-
gend concept. “Deze tactiek gaan 
wij vandaag verlaten en proberen 
wij weer gewoon mee te voetbal-
len ” liet hij voor de wedstrijd we-
ten. Op het veld was daar weinig 
van te merken. HFC had vrijwel 90 
minuten lang de overhand.

Toch lukte het niet de bal achter 
de uitstekend De Dijk doelman 
Borgman te krijgen. De paal en 
de lat stonden in de weg. Kansen 
gingen net naast of over het doel. 
Aanvallend stelde De Dijk weinig 

voor. Meer dat vijf maal kwamen 
ze niet gevaarlijk voor het HFC 
doel, maar wisten uit deze situa-
ties wel twee maal te scoren. Lars 
Tol had De Dijk uit het niets de 
0-1 bezorgd. Even later lukte het 
GertJan Tamerus met een schit-
terende vrijtrap de stand gelijk te 
trekken. HFC speelde in een veel 
te laag tempo waarbij ook nog 
eens een aantal spelers niet hun 
normale vorm haalden. Hiermee 
is de offday is verklaard.

Na de pauze schroefde HFC het 
tempo weliswaar op zonder re-
sultaat in de vorm van doelpun-
ten. De Dijk koesterde het ene 
puntje. Ze zakten verder in om 
tenminste dit gelijkspel mee 
naar Amsterdam te nemen. Er 
was haast geen doorkomen aan 
voor de HFC aanval. Na een van 
de schaarse uitvallen werd de bal 
van rechts voorgetrokken. 
De volledig vrijstaande Zwart-
hoed kwam zo oog in oog met 
doelman Van Rossum. Eenvou-
dig zette hij De Dijk op winst. Met 
nog 9 minuten op de klok zette 
HFC nog eens flink aan. Met kunst 
en vliegwerk bleef De Dijk op de 
been. Na het laatste fluitsignaal 
viel alles met een De Dijk hart el-
kaar in de armen. 

HFC zal zich snel moeten hervin-
den om niet richting de gevaren-
zone af te glijden. Zondag 25/2 
gaat HFC naar TEC in Tiel.  

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

HBC G1 – Only Friends G1 4-2 
Scorebordjournalistiek
De voorjaarscompetitie werd vooraf als heel lastig beoordeeld. Is 
de hoogste groep in de 2e klasse niet te hoog gegrepen? De 1e 
wedstrijd leek dat te bevestigen. De uitslag deed het ergste ver-
moeden, maar als je de wedstrijd gezien hebt gaf dat een ander 
beeld. HBC was eigenlijk niet zoveel slechter dan de tegenstan-
der. Trainer Co Adriaanse heeft op een vergelijkbaar moment de 
term scorebordjournalistiek gelanceerd. 

De 2e wedstrijd in deze competitie was thuis tegen Only Friends. 
OF is een gerenommeerd tegenstander uit Amsterdam. En dan 
nog wel tegen de G1. De terugkeer van Johan en Denzel gaf 
coach George de mogelijkheid een verrassende opstelling uit de 
hoge hoed te toveren. Kwam het daardoor, of was het de (bij-
na) voltallige familie van Jeroen? Hoe dan ook, Jeroen steeg tot 
grote hoogte. Met 2 assists, knap afgemaakt door Arjen, en een 
doelpunt was hij beslissend in de 1e helft. Met 3-0 de rust ingaan, 
langs de lijn werd al voorzichtig de winst gevierd.

Een gevaarlijke houding, want binnen 2 minuten maakte Only 
Friends even zovele doelpunten, 3-2. Het was direct weer span-
nend. Beide teams streden voor wat ze waard waren. Duels wer-
den niet geschuwd, maar waren altijd toelaatbaar. Een speler van 
OF probeerde zelfs met Voodoo gebaren de stand te beïnvloe-
den maar kreeg ook geen vat op het spel van HBC. OF bleef wel 
iets gevaarlijker. De stoere verdedigers Maarten en Liban hielden 
echter goed stand, en keeper Sebastiaan maakte geen fouten 
meer. Martijn en Gert-Jan bleven de spits bestoken met passes 
en uit een daarvan maakte Arjen het bevrijdende doelpunt, 4-2.

Mooi weer, een heerlijke wedstrijd en volop strijd. Kom gerust 
eens langs. Het is een genoegen dit team te zien spelen en de 
term scorebordjournalistiek wordt ook een stuk duidelijker........

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Iedereen geslaagd bij 
HPC-Waterplezier
Heemstede - Onlangs vond 
het eerste certificaatzwemmen 
plaats van het HPC Waterple-
zier en iedereen is geslaagd! De-
ze keer was het item “wedstrijd-
zwemmen” en dat was een mooie 
uitdaging voor trainsters Nicky 
Slinger en Leonie van Moorsel om 
deze kinderen een voorsprong te 
geven wanneer zij binnen de ver-
eniging doorstromen naar de af-
deling Wedstrijdzwemmen. Zo 
gaat de 7-jarige Friso Elenga na 
de certificaat ook de overstap 
maken naar het ‘grotere werk’.
 
Het lijkt allemaal zo simpel om 
een beetje schoolslag en borst-
crawl te zwemmen, maar de uit-
daging van de trainsters lag bij 
de techniek. Het moet natuur-
lijk allemaal wat netter en daar-
door ook sneller dan wat er ge-
leerd is bij het B/C-diploma. De 
kinderen gingen de uitdaging 
om de uiterst moeilijke vlinder-

slag te zwemmen met veel en-
thousiasme aan. Daarnaast wer-
den ook de keerpunten en starts 
van de verschillendenwedstrijd-
slagen onder handen genomen. 
De fans op de tribune moedigden 
de zwemmers aan en zo verlieten 
ze allemaal de zwemzaal met hun 
certificaat.

Het Waterplezier is speciaal voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar die net 
hun B- of C-diploma hebben ge-
haald. Op dit moment zit het Wa-
terplezier vol, maar wanneer het 
je toch leuk lijkt kunnen je op een 
wachtlijst worden geplaatst. Mo-
gelijk komen er in mei weer wat 
plekjes vrij. Heb je minimaal je 
B-diploma, ga dan snel naar de 
website voor informatie (www.
hpcheemstede.nl). Misschien doe 
ook jij snel mee aan het certifi-
caatzwemmen van het Waterple-
zier!

Digitaal grasduinen in historie van Heemstede
Heemstede - Surfen op www.
noordhollandsarchief.nl wordt 
steeds leuker, hoe verder je er-
in duikt. Zeker nu de gemeen-
teraadsnotulen van Heemste-
de digitaal bereikbaar zijn. Kaar-
ten, foto`s prenten en teksten 
gemeenteraadsvergaderingen 
staan er in 2,6 miljoen pagina`s 
al op.  Noord-Hollands Archief, 
NHA,  is hét historisch informa-
tiecentrum voor de provincie 
Noord-Holland, zij bewaart het 
geheugen van de hele regio, van 
Aalsmeer tot Zandvoort. Even 
opzoeken wanneer dr. Droog 
streed voor een rookverbod voor 
de jeugd. Dat was 1918 met ver-
hitte discussies in de Raad. Wat 
moet een winkelier doen als een 
joch voor sigaren voor zijn va-
der komt? Dan ziet raadslid Pe-
perkorn “liever een Hollandschen 
jongen met een sigaar dan met 
een reep Kwatta”. Spelenderwijs 
vind je je weg op het digitale pad 
dat je terugbrengt naar tijden 
waarin sprake was van Oost-west 
verbinding dwars door Groenen-
daal en Marienheuvel, Noord-
zuid verbindingen, als een heden-
daagse Duinpolderweg. In 1960 
spreekt de raad al met de volks-
tuinders van de Manpadslaan, nu 
weer zeer actueel. U kunt twintig 
pagina`s lezen over een schan-
daal over cultuur waarbij Heem-
stede in de landelijke pers kwam. 
Burgemeester van Rappard ver-
bood het optreden van De Tin-
gel Tangel van cabaretier Sito Ho-
ving in het Minerva Theater om-
dat de voorstelling tegen het ko-
ningshuis gericht was. Van Rap-
pard kende de hele voorstelling 
niet en hem werden de oren flink 
gewassen. Geniet van de discus-
sies in de raad, de burgemeester 

was te ver gegaan in zijn interpre-
tatie van artikel 221 van de Ge-
meentewet. Au! 
Directeur van het NHA, Lieuwe 
Zoodsma legde donderdagmid-
dag in het nieuwe onderkomen, 
het Pomphuis, van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek, HVHB, uit wat de samen-
werking met de vereniging in-
houdt. De  gemeenteraadsnotu-
len van Heemstede (1907-1990) 
zijn in november 2017 gedigitali-

Marc de Bruin met Jaap Verschoor.

Willem van den Berg in stille bewondering voor de juist door hem geopende site van NHA.

Column

Drugsgebruik:
wat zijn je rechten?

Het is tegenwoordig normaal om drugs te gebruiken tijdens 
het uitgaan. Uit jaarlijks Europees rioolwateronderzoek blijkt 
dat het gemiddeld drugsgebruik nergens in Europa zo hoog 
is als in Nederland. 
De norm is verschoven en dat betekent niet dat de wet- en 
regelgeving het massale gebruik van drugs tijdens het uit-
gaan accepteert. In Nederland is het bezitten, produceren 
en verhandelen van drugs verboden. Het gebruik van drugs 
is toegestaan indien je minimaal 18 jaar oud bent. Daarnaast 
maakt de wet in verband met de gezondheidsrisico’s onder-
scheid tussen soft- en harddrugs. 
Tijdens het uitgaan en met name bij festivals worden perso-
nen aangehouden in verband met het bezit van drugs. Veel 
van hen weet niet wat is toegestaan en wat hun rechten zijn 
op dat moment. Het komt erop neer dat er een gedoogbe-
leid geldt voor vijf gram wiet. En wat betreft gebruikershoe-
veelheden voor harddrugs geldt 0,5 gram voor poeders, vijf 
milliliter voor GHB en één pil voor XTC. 
Op het moment dat je wordt aangehouden is het verstandig 
om een beroep te doen op je zwijgrecht en te vragen om een 
advocaat. Na een bespreking met de advocaat kan het ver-
hoor starten. 
In veel gevallen, meestal waarbij het gaat om iets meer dan 
de toegestane hoeveelheid, doet het Openbaar Ministerie 
een voorstel. Dit voorstel wordt een strafbeschikking ge-
noemd en is een soort ‘boete’. Door akkoord te gaan met de 
strafbeschikking stopt de vervolging en zal de zaak niet wor-
den behandeld door de rechtbank. 
Het is alleen niet verstandig om de strafbeschikking meteen 
te betalen. Door betaling van de strafbeschikking beken je 

schuld, zie je af van verzet en krijg je een 
aantekening op je strafblad. Dat heeft als 
gevolg dat je geen Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) kunt krijgen. 
Op het moment dat je akkoord bent ge-
gaan met een strafbeschikking is het ver-
standig om deze niet te betalen en binnen 
twee weken met de hulp van een advo-
caat alsnog in verzet te gaan. 

Mw. mr. S. Bayraktar.

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

seerd, van een zoekfunctie voor-
zien en geplaatst in de Kran-
tenviewer van het Noord-Hol-
lands Archief. Maar er gebeurt 
nog veel meer. Studiezalen van 
het NHA worden verkleind. Waar 
vroeger de zalen stampvol za-
ten met studenten is het nu druk 
met vier bezoekers. Men werkt 
digitaal! Er komt een chatfunc-
tie op de website. Het aantal vra-
gen groeit. Hij bedankt Marc de 
Bruin van de HVHB voor zijn ini-

tiatief om dit project aan te pak-
ken en zijn voortdurende steun 
tijdens het proces en zijn vast-
houdendheid. Alle eer voor Marc 
die Heemstede hiermede aan de 
digitale les over de historie van 
Heemstede zet. Gemeentesecre-
taris Willem van den Berg mocht 
de site openen door eenvoudig  
zijn naam in te toetsen en een 
zoekterm in te voeren,n het ant-
woord volgde direct. Hij vertel-
de hoe hij als beginnend secre-
taris in 1989 het verzoek kreeg 
van Haarlem om het gemeente-
archief veilig op te bergen in hun 
archief. Toch maar even vragen 
aan jhr, van den Bosch die kwaad 
uitriep: “is die van G… weer be-
zig om onze schat aan informa-
tie te stelen. Ben je bedonderrd, 
komt niks van”! Willem is blij met 
deze dienstverlening waar de ge-
meente naar streeft. Hij raadt aan 
om te grasduinen op de site en te 
genieten van de wijze besluiten 
ooit genomen. 

Ton van den Brink 

Workshop in 
voorjaarsvakantie 
Kom in Mijn Tuin
Heemstede - Op donderdag 1 
maart, in de voorjaarsvakantie, 
is er een workshop vogelhuisjes 
schilderen voor kinderen, in het 
Tuinhuis van Kom In Mijn Tuin. 

De aanvang is 14.00 uur (einde 
15.30 uur). Herenweg 18 Heem-
stede.

Voor meer informatie en aanmel-
den: Info@kominmijntuin.com of: 
023-5282651 (Mik van der Bor).
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Bij pijn, ontstekingen en chronische aandoeningen
Acuclinic Heemstede: “Acupunctuur werkt!” 
Heemstede - “Acupunctuur is ef-
fectief. Dat is bij velen al jaren be-
kend maar nu de kennis van de 
biologische basis van acupunc-
tuur toeneemt, worden er ook 
wetenschappelijke conclusies ge-
trokken: acupunctuur werkt bij 
talloze condities zoals pijn, ont-
stekingen en chronische aandoe-
ningen”, vertelt Roeland Krijnen, 
fysiotherapeut-acupuncturist van 
Acuclinic. 
Drie jaar geleden, Alfred S. (61) 
kon zijn bloeddruk maar niet on-
der controle krijgen. Hij rende 15 
kilometer per week, at trouw ge-

zonde voeding en gebruikte hy-
pertensiemedicijnen. Zijn arts 
stelde andere medicatie voor 
maar S., bezorgd over de bijwer-
kingen, voegde acupunctuur toe 
aan zijn programma. Na enkele 
sessies werkten de lichaamssyste-
men beter samen waardoor zijn 
bloedruk met 20 punten zakte en 
op een acceptabel niveau bleef.
‘’Hoe dat werkt is goed onder-
zocht,’’ zegt Roeland. ‘’Studies la-
ten zien dat acupunctuur de-
len van het centraal zenuwstel-
sel beïnvloedt die onder ande-
re de bloeddruk reguleren en de 

endorfi nestroom en andere hor-
monen stimuleren. Bij pijndem-
ping speelt adinosine een grote 
rol waardoor de pijn wegtrekt.’’

Krijnen heeft jarenlange buiten-
landervaring, was lid van de Aru-
baanse Olympisch Comité, werk-
te samen met het Korps Mariniers 
en heeft sinds enkele maanden 
zijn praktijk in De Nieuwe Lente 
(Raadhuisstraat) gevestigd waar 
hij de vraag naar acupunctuur 
ziet toenemen: ‘’Alfred S. had er 
baat bij maar kom het gerust zelf 
ervaren.’’

Uitbreiding van het assortiment 
bij Jachthaven Poelgeest!
Regio - Dit voorjaar breidt Jacht-
haven Poelgeest haar assortiment 
uit met een geheel nieuwe se-
rie sloepen en tenders! Het nieu-
we merk heeft de naam Maxima 
Boats meegekregen en richt zich 
vooral op het middensegment in 
de sloepen- en tender markt. Er 
wordt groots uitgepakt met een 
serie van maar liefst tien nieuwe 
modellen! 

Maxima Boats is ontwikkeld door 
collega Antaris-Maril dealer Klop 
Watersport, net als Poelgeest een 
stabiel familiebedrijf met een 
schat aan ervaring. De Maxima’s 
zijn leverbaar met Honda bui-
tenboordmotoren en Vetus die-
selmotoren in afmetingen van 
4,85 tot 7 meter. De gehele serie 
wordt gelanceerd voor scherpe 
introductieprijzen. 

De eerste boten worden de ko-
mende weken in de showroom in 
Oegstgeest verwacht en voor het 
vaarseizoen is meteen een fl inke 
voorraad besteld.
Op de komende Hiswa te Amster-
dam zal de gehele serie te zien 
zijn en op de website van Poel-
geest zijn de boten ook al te be-
wonderen. 

Naast de nieuwe Maxima Boats 
blijft Poelgeest natuurlijk hét 
verkooppunt voor de luxe Anta-
ris en Maril sloepen en tenders. 
Ook van Maril is er dit voorjaar 
nieuws te melden, de uiterst suc-
cesvolle Maril 6Nxt krijgt een gro-
te broer de 7Nxt. Deze nieuwe 
sloep wordt begin maart op de 
Hiswa in Amsterdam geïntrodu-
ceerd en zal vanaf eind maart in 
Oegstgeest te zien zijn.

Bijencursus in 
Haarlemmermeer
Regio - Een introductiecur-
sus over bijen en hun leef-
omgeving gaat plaatsvin-
den bij de Imkersvereniging 
Haarlemmermeer, vanaf 5 
maart. (aansluitend op 19 en 
26 maart en 9 april).
In 4 cursusavonden en een 
praktijkmiddag nemen im-
kers je mee in het fascine-
rende leven van de honing-
bij, de wilde bij, de hommel 
en de wesp. 
De cursusavonden zijn van 
19.30 tot 21.30 uur en de 
praktijkmiddag op zaterdag 
21 april, van 12.00 tot 14.00 
uur,  bij de juiste weersom-
standigheden. 
De locatie is het Bijenpark 
aan de Spieringweg 700A te 
Cruquius.

Deelname kost € 50,- per 
persoon en inschrijven doe 
je via: imkersvereniginghaar-
lemmermeer@gmail.com.

Lentekuur, een snelle boost
Wilt u voor de zomer kilo’s kwijt?
Heemstede - LaRiva in Heem-
stede werkt met de van de oor-
sprong Zwitserse TFM-methode. 
Dit is sporten in een verwarmde 
cabine, de Ozonzuurstoftherapie 
en persoonlijk voedingsadvies.

Door de jarenlange ervaring van 
LaRiva met deze methode is het 
mogelijk om vooraf een centime-
tergarantie te geven, omdat het 
werkt.

De Lentekuur is speciaal ontwik-
keld om dames en heren snel 
naar hun gewenste gewicht te 
helpen. Door middel van een per-
soonlijk sportprogramma, per-
soonlijk voedingsadvies en de 
Ozonzuurstoftherapie is het mo-

gelijk om voor de zomer het ge-
wenste resultaat te behalen.

De Lentekuur is gericht op snel en 
intensief.
Deze maand starten en afronden 
binnen 4 maanden.
LaRiva gaat met u sporten on-
der persoonlijke begeleiding en 
kijkt naar de zones op uw lichaam 
waar u centimeters wilt verliezen. 
Dit kan zijn totaal of plaatselijk. 
De Ozonzuurstoftherapie helpt 
uw huid herstellen, cellulitis 
wordt minder en de huid wordt 
zachter en elastischer.
U krijgt voedingsadvies, ge-
richt op een snel en een blijvend
resultaat.
Nu € 977,- (normaal € 1077,-).

LaRiva, Raadhuisstraat 27,
Heemstede, www.lariva.nl,
023-5474419. Ma. t/m don 8.30-
20.30 uur, vrijdag 8.30-16.30 uur 
en zaterdag 8.30-13.00 uur.

Langzaam verschijnen de reclameborden van verschillen-
de partijen weer langs de kant van de weg. De partijen laten 
zich weer zien in Heemstede en beloven ons weer van alles 
en nog wat… maar dat zijn zij na de verkiezingen snel ver-
geten. Hoe betrouwbaar zijn de partijen in onze gemeente?

D66 in de vorm van de heer Nieuwland ligt met diverse wij-
ken overhoop en is zeer warrig in zijn uitspraken, nog steeds 
is er een aantal zaken niet opgelost, mede door zijn halsstar-
righeid. Kortom; een partij waar je toch niet op zit te wach-
ten.

PVDA vindt, bij monde van de heer Struijf, dat je de mensen 
hard in hun portemonnee moet treff en om een doel te be-
reiken zoals milieu en afvalscheiding. Zulke uitspraken zijn 
nu niet bepaald opbeurend, maar het is typisch wel een
echte PVDA-uitspraak.

GroenLinks is ook zo’n partij, zeer onbetrouwbaar als het 
gaat over duidelijke en goede afspraken, een partij die de in-
woners van Heemstede een hoop geld kan gaan kosten. 

Het CDA doet zijn werk naar behoren en het is zeker de moei-
te waard om hun programma eens te lezen.

De VVD zoekt constant de gulden middenweg en blijft zo uit 
de luwte in de hoop wat meer vertrouwen te kweken, geen 
goede zaak, en zeker niet voor de VVD die in het verleden 
toch de grootste partij was in Heemstede.

HBB is een partij in opkomst en zou wel eens de grootste par-
tij van Heemstede kunnen blijven. Zij hebben een duidelijk 
verhaal, luisteren naar inwoners van Heemstede en zijn voor-
al  geïnteresseerd in wat er speelt in Heemstede.

Het woord is aan de kiezer, maar voor dat u uw stem uit-
brengt is het misschien handig de diverse partijprogramma’s 
te lezen.

Bert Kruithof, Heemstede.

LEZERSPOST
Gemeenteraadsverkiezingen...

Drukte op de verhuismarkt
Hoge kosten vermijden maar wel 
helpende hand nodig?
Heemstede - De economie trekt 
weer aan. Eén van de gevolgen 
hiervan is dat er veel verhuizin-
gen plaatsvinden.
Een verhuisbedrijf zoeken is niet 
zo moeilijk, want die zijn er ge-
noeg in de regio.
Ook The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg 37A in Heemstede 
beweegt zich de laatste jaren op 
de verhuismarkt.
Naast het bezemschoon opleve-
ren van de woning of apparte-
ment, verhuist TVS ook uw meu-

bels, kasten en andere persoonlij-
ke eigendommen.
 
Wilt u hoge verhuizing-kosten 
vermijden, maar u heeft wel een 
helpende hand nodig om u te 
ontzorgen?
Dan kunt u altijd terecht bij The 
Vintage Store.
 
U kunt informatie inwinnen voor 
wat betreft de mogelijkheden 
via info@thevintagestore.eu of
023-7600440.

VVD naar school:
“Meer ruimte voor goed 
basisonderwijs in Heemstede”
Heemstede - “Heemsteedse ba-
sisscholen missen voldoende 
ruimte voor goed onderwijs. Kin-
deren die tijdens schooltijd ex-
tra hulp nodig hebben krijgen dit 
niet vanwege ruimtegebrek. Ook 
‘time-out’ ruimtes die je voor pas-
send onderwijs nodig hebt zijn 
er niet. ‘Bij de gemeenteraad van 
Heemstede ontbreekt op dit mo-
ment de urgentie voor deze vol-
doende onderwijsruimte en een 
sterke onderwijsvisie”, aldus de 
lokale liberalen.

De VVD Heemstede wil dat kinde-
ren naar de basisschool van hun 
keuze gaan en les krijgen in ge-
schikte ruimtes. Op 14 februari 
jl. heeft de VVD Heemstede zich 
hierover laten informeren door 
15 deskundigen, schoolbestuur-
ders en andere betrokkenen bij 
het basisonderwijs in Heemste-
de. Kirsten van den Berg, direc-
teur Nicolaas Beetsschool meldt: 
“Wij zitten met een afgeschre-
ven lekkend paviljoen met slech-
te (riool)luchtkwaliteit waar gere-
geld de stroom uitvalt, hetgeen 
voor iedereen ongezond is.” VVD 
Heemstede vindt het de hoogste 
tijd dat het college maatregelen 
neemt om kinderen in gezonde 
ruimtes te onderwijzen. Op initia-

tief van VVD is afgelopen novem-
ber de motie ‘Groene scholen’ 
unaniem aangenomen. John van 
Veen, directeur-bestuurder Jong 
Leren en Passend Onderwijs, vult 
aan: “Om schoolgebouwen duur-
zaam en energieneutraal te ma-
ken is minimaal € 2000,- per m2 
nodig, momenteel wordt met
€ 1250,- gerekend.”
Voor plekken op basisscholen 
zijn vele dubbele inschrijvin-
gen en enorme wachtlijsten. Ben 
Cösters, directeur bestuurder Sa-
lomo en Passend Onderwijs: “De 
inschatting is dat er de komen-
de vijf jaar minimaal zeven klaslo-
kalen extra nodig zijn. Daarnaast 

kan het Haarlems postcodebe-
leid voor extra inschrijvingen op 
Heemsteedse scholen zorgen.” De 
VVD Heemstede wil een duidelijk 
plaatsingsbeleid zodat kinderen 
in hun eigen buurt naar school 
kunnen.  

“Goed onderwijs anno 2018 lukt 
alleen bij voldoende en geschik-
te ruimtes. Jammer dat we daar-
over moeten praten in plaats van 
over de onderwijskwaliteit.” VVD 
Heemstede ontwikkelt een visie 
op excellent onderwijs in Heem-
stede om mee te kunnen geven 
aan het college voor komende 
vier jaar. 

Ook Heemsteedse deelname
Beelden en gedichten als 
wederzijdse inspiratiebron
Regio - Beeldgedichten is het 
thema van de komende tentoon-
stelling in de historische Klooster-
gangen van het Haarlemse Stad-

huis aan de Grote Markt Haar-
lem. Met deze expositie gaan, zo-
als op de uitnodigingskaart ver-
meld staat, poëzie en beelden-
de kunst een diepgaande verbin-
ding aan. Bij een aantal werken is 
dat ook letterlijk het geval: schil-
derijen waarin poëzie en afbeel-
ding in elkaar overvloeien, zoals 
in het werk van Hanneke Fran-
ken en Rob Clous waarbij in bei-
de werken een humoristische on-
dertoon overheerst. Maar het me-
rendeel van de 19 exposerende 
beeldend kunstenaars heeft ge-
kozen voor separate uitvoeringen 
waarbij zij zich door dichters heb-

ben laten beïnvloeden en vice 
versa. De leden van kunstenaars-
vereniging KZOD zijn de uitda-
ging aangegaan en hebben deze 
twee disciplines op geheel eigen 
wijze met elkaar verenigd. 
Ook Heemsteedse kunstenaars 
laten van zich zien, zoals Jose van 
Waarde bij het gedicht van An-
nette van den Bosch, het werk 
van Griet Halbertsma bij het ge-
dicht van Anneruth Wibaut. Jose van Waarde.

Griet Halbertsma.

De tentoonstelling begint woens-
dag 21 februari en is te zien tot 
en met vrijdag 6 april; wordt op 
feestelijke wijze geopend door 
de Haarlemse stadsdichter Wille-
mien Spook.
Alle info op www.kzod.nl.

Een reis door 
de Provence
Heemstede - Oudheid in de Pro-
vence; WIJ Heemstede organi-
seert maandag 5 maart van 14.00 
tot 16.00 uur een korte cursus 
waarin gebouwen uit de Proven-
ce centraal staan.

Diana de Wild verzorgt de korte 
cursus van 4 keer. De Provence 
in het zuiden van Frankrijk staat 
vol gebouwen uit de oudheid, die 
deels heel goed bewaard geble-
ven zijn.
U maakt een reis door deze streek 
langs de beroemde en minder 
beroemde ruïnes uit de oudheid, 
o.a. het Romeinse theater, Maison 
Carrée en de Pont du Gard.

Inschrijven via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Trefpunt-WIJ Lezing 
Al Andalus, 
Oriënt Europa
Heemstede - Ciska en Evert Ab-
spoel verzorgen bij WIJ Heemste-
de een lezing over Al-Andalus. De 
streek in Spanje staat beter be-
kend als Andalusië, en heeft meer 
diversiteit en meer gedaanten 
gekend dan welk ander deel van 
west-Europa ooit.
Door zijn ligging aan de zuid-
fl ank van Europa werd Spanje het 
strijdtoneel van allerlei volkeren. 
In Andalusië vinden we een unie-
ke verwevenheid van de joodse, 
islamitische en christelijke cul-
tuur.
Al eeuwen raken bezoekers in 
de ban van de moskee in Cordo-
ba, het Alhambra van Granada of 
de kathedraal van Sevilla. Maar 
Spanje heeft ook tradities die nu 
nog sterk leven en uitgebreid 
worden gevierd. We maken ook 
een uitstapje naar Valencia en 
Barcelona.

De Trefpunt-WIJ Lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dinsdag 
27 februari om 13.30 uur. Entree 
bedraagt 5,-. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl  of door te 
bellen naar (023)5483828.
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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.

1 maart
Workshop vogelhuisjes schilde-
ren, 14-15.30u. KIMT. Herenweg 
18 Heemstede. Informatie en 
aanmelden:
Info@kominmijntuin.com of
023-5282651 (Mik van der Bor).

23 februari
Jazz in Haarlem met vibrafonist 
Frits Landesbergen. Met begelei-
dingsband. De Sociëteit Vereeni-
ging Haarlem, Zijlweg 1. 20.15u. 
Toegang € 15,- maar leden Socië-
teit betalen € 7,50. Reserveren via 
www.jazzinhaarlem.nl.

▲

6 maart
Zondagse Liturgie en Paasmu-
ziek, met Ds. Theo Hop uit Hille-
gom. Kleine Vermaning Postlaan 
16.
20.00-22.00 uur. Toegang gratis.

24 februari
Band Party Shift in café 1e Aanleg, 
hoek Kerklaan/Raadhuisstraat. 
21u. toegang vrij.

Lucia Zwarts.

25 februari
Topcelliste Lucia Swarts met cello 
suites van J.S. Bach in Museum de 
Cruquius.
Aanv. 20.15 uur, kaarten via: 
www.CruquiusConcerten.nl of 
aan de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707. Entree: 
€ 22,50.

10 maart
Trio Bell’Arte in Oude Kerk Heem-
stede (Wilhelminaplein), va 
20.15u.
Entree: € 21,- en kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl, of de 
theaterlijn 023-5483838 dan wel 
op de avond van het concert aan 
de zaal.

17 maart 
Tweedehands voorjaarskinder-
kledingbeurs 11-12.30u. Gymzaal 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede.
Info: kledingbeursjacobaschool@
gmail.com.

25 februari
The Harbour Jazzband in de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. 15u. Entree: € 15,-.

4 maart
Vlooienmarkt MIKKI in Sportcen-
trum Groenendaal, Sportparklaan 
Heemstede. 9.30-16u. Toegang: 
€ 2,50. Kinderen gratis toegang.
 

27 februari 
Trefpunt-WIJ Heemstede lezing 
over Andalusië (Spanje). 13.30u. 
5,- entree. Reserveren:
www.wijheemstede.nl  of
(023)5483828.
De Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de.

7 maart 
Inloop CDA Bloemendaal, Tref-
punt Akonietenplein te Benne-
broek. V.a. 20.15u.

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 6 april 
Beelden en gedichten (KZOD-le-
den) in de Kloostergangen van 
Stadhuis Haarlem, Grote Markt. 
Info op www.kzod.nl.

Vrijdag 9 maart
t/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het 
Koraalrif’.

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

Jazz in Haarlem
De fenomenale vibrafonist Frits Landesbergen
Regio  - Sociëteit Vereeniging en 
de Haarlemse contrabassist/or-
ganisator Eric Timmermans heb-
ben gezamenlijk het initiatief ge-
nomen om Haarlem weer op de 
Nederlandse jazzkaart te zetten. 
Vrijdag 23 februari is Nederlands 
beste vibrafonist Frits Landesber-
gen te beluisteren.

Frits Landesbergen (Voorschoten, 
1961) is een fenomenale vibra-
fonist, slagwerker, arrangeur en 
producent. Hij wint op zijn 25ste 
de Wessel Ilckenprijs. Hij heeft 
CD’s gemaakt en speelt mee als 
sideman op ruim 120 albums bij 

onder anderen Madeline Bell, 
Ann Burton, Louis van Dijk, Lau-
ra Fygi, het Rosenberg Trio, het 
Metropole Orkest en het trio van 
Monty Alexander. Tegenwoordig 
woont Frits in Wassenaar.

Hij wordt begeleid door Frances-
ca Tandoi (Italië) - piano, Eric Tim-
mermans – contrabas en Willem 
Romers – slagwerk.

De Sociëteit Vereeniging bevindt 
zich aan de Zijlweg 1, Haarlem. 
De aanvang is 20.15 uur en de 
toegang € 15,- (leden Sociëteit 
Vereeniging: €7,50).

Reserveren kan via:
www.jazzinhaarlem.nl.

Tweedehands voorjaarskinderkledingbeurs
Heemstede - In de gymzaal van 
de Jacobaschool in Heemstede 
aan de Lanckhorstlaan 9 vindt op 
zaterdag 17 maart een voorjaars-
kinderkledingbeurs plaats.
De zon wordt al een beetje war-
mer als je uit de wind staat en de 
dagen worden langer: de lente 
komt er aan! Het is weer tijd voor 
de beurs! De verkoop is van 11.00 
tot 12.30 uur.
Ieder jaar probeert de Kinderkle-
dingbeurs een beetje te innove-
ren. Dit jaar wordt overgegaan 
op een digitaal kassasysteem. Dat 
scheelt voor zowel de vrijwillige 
beursmedewerkers als de inbren-
gers heel veel werk!
 Wil je kleding verkopen? Dat kan! 
Vraag dan via kledingbeursjaco-
ba@gmail.com een instructiepak-
ketje en een cijfer aan.
Je mag maximaal 100 stuks kle-
ding inbrengen. Aan de hand van 

een korte instructie kun je zelf 
thuis de kleding prijzen. 
Het innemen van de te verkopen 
kleding is op vrijdag 16 maart van 
20.00 tot 22.00 uur. De kleding 

moet wel heel, schoon én van de-
ze tijd zijn.
 
Zaterdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur kan de verkochte kle-
ding worden afgerekend en kun 
je niet-verkochte kleding weer 
ophalen. 75% van de verkoop-
prijs is voor de verkoper. Van de 
overige 25% worden de zaalhuur, 
kledingrekken, tafels en hangers 
betaald. 
Niet verkochte kleding kan na af-
loop van de beurs ook worden 
achterlaten voor het goede doel.
 
Wil je meehelpen? De groep kan 
weer wat aanvulling gebruiken. 
Lijkt het je leuk en ben je 3x per 
jaar beschikbaar op zaterdag en 
2x op vrijdagavond daaraan voor-
afgaand?
Meld het bij:
kledingbeursjacoba@gmail.com.

‘Met gerichte opdrachten persoonlijke situatie onderzoeken’
Hoe kun je vooruit gaan door stil te staan?
Heemstede - “Hoe kan men voor-
uit gaan door stil te staan?” Een 
vraag waarbij we ons geen pas-
sief eindresultaat moeten voor-
stellen, maar juist een actief over-
wegen van de huidige levenssitu-
atie. Even stilstaan bij hoe de le-
vensweg is gelopen en of die wel 
geworden is wat je er jaren gele-
den van had voorgesteld. Ben ik 
tevreden? Zou ik nog wat willen 
bijsturen? Hoe doe ik dat dan? 
Waar wil ik nog naartoe? Zomaar 
wat vragen waar mensen mee 
rond kunnen lopen en waarvan 
de antwoorden niet altijd een-
voudig inzichtelijk te maken zijn.

Dineke van der Valk en Maria 
Kerssens hebben hiervoor een 
cursus ontwikkeld, gebaseerd 

op de kennis die zij opdeden bij 
de opleiding Kunstzinnig Dyna-
misch Coachen bij De Kleine Tiki.

“We werken met collage technie-
ken, omdat daar, zonder enige 
creatieve achtergrond, toch beel-
dend zichtbaar gemaakt kan wor-

den wat ons in het onderbewus-
te, over grote levensthema’s be-
zighoudt en waar, al ordenend, 
duidelijkheid ontstaat over hoe 
we verder kunnen”, aldus Van der 
Valk. 

In haar gezellige atelier, waar al-
le benodigde middelen om je te 
uiten voorhanden zijn, ontvan-
gen zij tot maximaal 7 cursisten, 
die in 5 ochtenden van 10 tot 12 
uur met gerichte opdrachten hun 
persoonlijke situatie kunnen on-
derzoeken.

Meer informatie over de eerstvol-
gende cursusdata is aan te vra-
gen bij:
dienvandervalk@kpnmail.nl of op 
023-5292499.

Marijke Bosman neemt afscheid als 
voorzitter Symphonisch Blaasorkest
Heemstede – Ze woont in Zand-
voort, maar heeft haar sociale 
contacten in Heemstede, terwijl 
ze toch jarenlang voor het CDA 
gemeenteraadslid was in Zand-
voort. Daar krijg je wel leuke con-
tacten, maar geen vrienden mee. 
Die vond ze in Heemstede, on-
der andere door haar werk op het 
Epileptisch Centrum waar ze op 
de school de Waterlelie aan moei-
lijk lerende kinderen les gaf.

Marijke Bosman, ze genoot van 
dat werk en kon ontspannen met 
muziek. Als kind leerde ze pia-
no spelen,  maar later, ongeveer 
met dertig jaar, wilde ze een in-
strument gaan bespelen. Ze had 
al gauw door dat je dan niet meer 
op de eerste rij terecht komt als 
eerste klarinettist.

Ze begon bij het Symphonsich 
Blaasorkest Heemstede, SBH,  na 
een gesprekje met de dirigent 
Bert Steinmaan op de tweede 
rij maar dat was te hoog gegre-
pen. Ga maar naar rij drie was de 
boodschap op de volgende repe-
titie. Maar ze leerde snel en ze zit 
inmiddels op de eerste rij klari-
netten, een leuke plek.

Toen de voorzitter vertrok kwam 
Marijke in beeld en nam Marijke 

dit stokje over. het dirigeerstok-
je bleef bij dirigent Leon Bosch. 
Ze bleef tien jaar voorzitter, drie 
termijnen van drie jaar, en een 
jaartje langer, lang genoeg. Emi-
le Cossee, trombonist bij de Teis-
terband, die leuke band, waar je 
de lol in muziekspelen van de le-
den al van verre ziet, gaat nu de 
verantwoording aan. Marijke ach-
terlatend met zoveel leuke optre-
dens in Bad Pyrmont, Praag, We-
nen en vooral Biella Italie in de 
strek Piemonte. Ze vergeet nooit 
dat middeleeuwse plein waar ze 
verrast werden op een concert 

van de plaatselijke muziekvereni-
ging, vrienden van dirigent Le-
on Bosch, zo professioneel dat ze 
wit wegtrokken onder die roman-
tische platanen. Het sfeertje was 
zoals je Italië op films ziet. Maar 
Leon sleepte zijn orkest SBH er-
door met de woorden: “zo mooi 
kunnen we het niet, maar we la-
ten zien hoeveel plezier wij sa-
men hebben”.  Het applaus hangt 
nog tussen de platanen! Dat ple-
zier in muziek maken staat bij 
SBH nog steeds voorop.

Ton van den Brink 

Klezmermuziek schalt in Oude Kerk
Heemstede – De melancholische 
vrolijkheid van de Jiddische brui-
loftsmuziek bracht de vijf mu-
zikanten van de Klezmergroep 
Rozjinkes bij elkaar. Zelf speelden 
ze klassiek pop, straatmuziek of in 
het theater. 

Zondagmiddag speelden de 
Rozjinkes hun klezmer ‘origi-
nals’ op hun eigen wijze. Een ei-
gen interpretatie geven aan van 
de klezmerstijl zonder de ambi-
tie om een authentieke weerga-
ve te geven. Wel bekende num-
mers als Jeruzalaim, Di Grine 
Kuzine,sherele Mazzeltov of het 
zeer bekende Bei mir bistu shein, 
die ze zingen in het Jiddisch, He-
breeuws, Ladino of Engels. Ro-
zijntjes uit de pap. Op hun podi-
um stond een schaal met leuke 
rode doosjes met rozijntjes. Lek-
ker! De veelzijdige vijf speelden 
gitaar, mandoline, accordeon, 
percussie, contrabas, viool, altvi-
ool, blokfluit en klarinet. De vijf 
musici, Cora, Martijn, Heleen, Or-
pa en Hans zijn gekleed in zwart-
wit maar zien er vrolijk uit door 
kleurrijke accenten waar voor-
al het rood het goed doet en de 
hoedjes en petten het noncha-
lante cachet geven. 

Zo speel je op een Joodse bruiloft 
in een boomgaard in de Balkan, 
waar het allemaal vandaan komt. 
Indrukwekkend, Heel apart was 
het lied Jeruzalaim dat ingeluid 
werd door de twee zangers, het 
publiek kwam echt los bij het be-
kende Bei mir bistu shien, beken-
de tekst in het Engels en het Zuid-
Duitse dialect. (Ooit geliefd bij de 
nazi’s tot ze ontdekten dat twee 
Joden de componisten waren.) 

Bij ons bekend door de Andrew 
Sisters in de veertiger jaren. Tho-
se war the days my friend was de 
toegift, het publiek zong heerlijk 
mee, applaus  en voorzitter Stich-
ting Oude Kerk, Piet Scheele, kon 
de tulpen uitreiken aan de musici. 
De opbrengst van de schaalcol-
lecte was bestemd voor de reno-
vatie van de kerk.

Ton van den Brink 
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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 
gemeenteraad 

22 februari

In deze uitgave:
- Hoorzitting commissie 
 voor bezwaarschriften

- Omgevings-
 vergunningen

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 7 maart organiseert de gemeente 
Heemstede opnieuw een bijeenkomst over 
de verkeersdrukte in Heemstede. Dit is een 
vervolg op de bijeenkomst in november 2017, 
waar korte/lange termijn- en lokale/regionale 
oplossingen voor verkeersknelpunten zijn 
besproken. Een verslag van deze avond en 
een reactie op de voorgestelde maatregelen 
vindt u via www.heemstede.nl/verkeer. Graag 
overleggen we op woensdagavond 7 maart 

2018 vanaf 20.00 uur met u welke maatregelen 
prioriteit moeten krijgen.

Programma
Tijdens de avond gaan we eerst kort in op de 
opbrengst van de 1e bijeenkomst en op de 
maatregelen die de gemeente wil nemen. Daarna 
volgt een werksessie waarin duidelijk moet 
worden of deze aanpak gedeeld wordt of dat we 
andere prioriteiten of accenten moeten leggen. 

Verder volgt een plenaire terugkoppeling en een 
reactie van verkeerswethouder Heleen Hooij. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. U kunt zich tot 5 maart 
voor deze avond aanmelden via e-mail 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via 14 023.

Tellers gezocht!
Op woensdag 21 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezing en het referendum 
over de ‘Sleepwet’. We zijn nog dringend op 
zoek naar tellers, die vanaf 21.00 uur komen 
helpen met het tellen van de stemmen. 

De vergoeding hiervoor is € 25. 
De minimumleeftijd voor tellers is 18 jaar.
Wil je een bijdrage leveren aan het 
verkiezingsproces en daar een vergoeding 
voor krijgen? Meld je dan nu aan! 

Stuur een e-mail naar 
verkiezingen@heemstede.nl met vermelding 
van naam, adres en telefoonnummer. 
We behandelen de aanmeldingen in 
volgorde van binnenkomst.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een subsidiebudget 
beschikbaar voor activiteiten gericht op 
sportstimulering en activiteiten op het gebied 
van archeologie. Wilt u in 2018 een activiteit 
organiseren die het sporten van jongeren, 
ouderen, minder validen of topsporttalenten 
stimuleert? Voor sportactiviteiten is in 2018 
een subsidiebudget beschikbaar van € 15.000. 

Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie van de gemeente Heemstede.

Kijk voor uitgebreide informatie en 
aanvraagformulieren op www.heemstede.nl, 
zoekwoord: subsidie

Vergadering gemeenteraad 22 februari
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 
22 februari 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 22 februari 2018

Bespreekpunten:
- Wijziging bebouwde komgrens 

Wegenverkeerswet Cruquiusweg

- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 
Algemene begraafplaats

- Aanpassen Reglement van orde voor 
integriteitstoets voor benoeming 
wethouders 

Hamerpunten:
- Aanpassing Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014

Overige punten:
- Proces Manpadslaangebied
- Overdrachtsdocument ambtelijke 

samenwerking

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Ontwerp-inrichtingsplannen Slottuin II en Spaarnelicht 
ter inzage
Van 21 februari tot en met 4 april 2018 liggen 
de ontwerp-inrichtingsplannen voor de 
projecten Slottuin II en Spaarnelicht ter inzage 
in de publiekshal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 Heemstede. U vindt de 
tekeningen ook op de projectpagina’s op 
www.heemstede.nl

Wat zijn ontwerp-inrichtingsplannen?
De ontwerp-inrichtingsplannen geven aan 
hoe de openbare ruimte rond bouwprojecten 

is ingericht. Het gaat daarbij vooral om groen 
en wegen, maar ook om straatverlichting, 
speelvoorzieningen en de ligging van riolering, 
kabels en leidingen.

U kunt reageren op de plannen
Binnen de genoemde periode kunt u reageren 
op de plannen. Uw reactie stuurt u aan 
gemeente@heemstede.nl. Vermeld daarbij over 
welke van de twee plannen uw reactie gaat.

Vermeld ook uw contactgegevens zodat wij u 
in het vervolg kunnen informeren. Wij nemen 
uw contactgegevens op in een adressenlijst 
voor het project. Als u daartegen bezwaar hebt 
kunt u dat bij uw reactie aangeven.

Meer weten?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met Ruben Visser van de afdeling 
Ruimtelijk Beleid via (023 ) 548 57 58. 

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
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.
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Bezoek van UNESCO
Sancta Maria leidt leerlingen op tot 
kritische wereldburgers
Regio - Sancta Maria is een UNES-
CO-school en hoort bij een we-
reldwijd netwerk dat aandacht 
besteedt aan thema’s als wereld-
burgerschap, duurzaamheid, vre-
de/ mensenrechten en intercul-
tureel leren. Om de titel UNESCO-
school te mogen voeren, moet 
de school aan bepaalde eisen te 
voldoen. De school stelt daarom 
jaarlijks een jaarverslag op. Ook 
wordt zij eens in de drie jaar ge-
visiteerd door een afvaardiging 
van de nationale UNESCO-com-
missie en collega-UNESCO-scho-
len. Maandag 12 februari was het 
zo ver en stond een commissie 
voor de visitatie voor de deur van 
Sancta.

Rector Claasje Quadekker: “Wij 
zien het als onze opdracht om 
onze leerlingen wegwijs te ma-
ken in de buurt/ de regio maar 
ook grensverleggend, in de we-
reld. Wij leiden ze graag op tot 
kritische wereldburgers. De vier 
UNESCO-thema’s hebben wij in 
ons onderwijsprogramma ver-
werkt. Het gaat dan om specia-
le activiteitendagen op school, 
excursies, uitwisselingsprogram-
ma’s en studiereizen, maar ook in 
de reguliere les wordt aandacht 
besteed aan de thema’s. 

De spanning was vooraf te mer-
ken in de ontvangstruimte waar 
de schoolleiding, docenten en 
leerlingen apart van elkaar met 
de commissie in gesprek gin-

gen. Een groep actieve leerlingen 
kreeg de ruimte om hun ervarin-
gen te delen over allerlei UNES-
CO-gerelateerde lessen en pro-
jecten.

De commissie bezocht ook een 
aantal lessen waaronder Frans, 
maatschappijleer, drama en le-
vensbeschouwing. Daarna volg-
de een wandeling door de school, 
waarbij de watertappunten die 
door heel de school te vinden zijn 
- de school wil namelijk petflesjes 
uitbannen en geeft daarom aan 
alle brugklassers een duurzame 
navulbare drinkfles - enorm ge-
waardeerd werden. Ook bezocht 

de commissie de bovenbouw-
kantine waarbij het thema we-
relderfgoed-UNESCO gebruikt is 
als uitgangspunt bij de recente 
metamorfose.

De dag werd afgesloten met een 
feedbackgesprek waarin de com-
missie de school een beoordeling 
gaf voor de manier waarop Sanc-
ta samen met leerlingen invulling 
geeft aan wereldburgerschap. 
Op alle punten van het waar- 
deringskader - schoolbeleid, on-
derwijsleerproces, schoolorgani-
satie, kwaliteitszorg en commu- 
nicatie - scoorde Sancta Maria 
zeer goed. 

Kinderworkshop NME: ‘ontwakende natuur’
Regio - Op donderdag 1 maart 
begint bij NME-Haarlem de len-
te. Kinderen van 6 tot 12 jaar kun-
nen dan deelnemen aan een leu-
ke en interessante voorjaars-
workshop. Het samenspel tussen 
vroegbloeiende planten en vroeg 
vliegende insecten staat dan cen-
traal. 

De workshop staat in het teken 
van de ontwakende natuur. Veel 
organismen overwinteren, in die-
pe rust, in de grond, tussen ge-
vallen blad of onder plantenstro. 

Dat zijn naast egels, salamanders 
en padden, vooral insecten. Als 
eind februari / begin maart het 
voorjaarszonnetje de bodem op-
warmt, ontwaken de eerste soor-
ten. Aardhommelkoninginnen en 
vlindersoorten gaan dan opzoek 
naar vroegbloeiende planten om 
van hun nectar en stuifmeel te 
snoepen. 
De deelnemende kinderen krij-
gen een korte les over hoe de 
natuur in rust gaat en ontwaakt. 
Daarbij gaat het vooral om de 
eerder genoemde insecten. Ver-

volgens gaan ze een planten-
bakje vullen met vroegbloeien-
de plantensoorten. Die kan dan 
bij hen thuis, in de tuin of op het 
balkon, een drie sterren restau-
rant zijn voor hommelkoningin-
nen en vlinders. 

De workshop wordt gehouden 
in de kassen van de Haarlemmer 
Kweektuin, begint om 14.00 uur 
en duurt twee uur. De deelname-
kosten bedragen € 3,00. Aanmel-
den via:
nmeactiviteiten@haarlem.nl.

Band in de 
1ste Aanleg
Heemstede - Met zoveel moge-
lijk variatie komen maandelijks 
twee bands of combo’s naar ca-
fé de 1ste Aanleg in Heemstede 
om hun muzikale kunsten te ver-
tonen.
Zaterdag 24 februari is het de 
beurt aan Party shift. 
De groep presenteert een af-
wisselend repertoire van groo-
vy dance classics tot hedendaag-
se popsongs. De twee fantasti-
sche zangeressen en de strakke 
back-line van bas, drums, gitaar 
en toetsen zorgen voor een spet-
terend optreden waarbij stilzitten 
geen optie is.
Aanvang is 21 uur en de toegang 
gratis. 

Inloopavond CDA Bloemendaal 
in Trefpunt Bennebroek
Regio - CDA Bloemendaal houdt 
op woensdagavond 7 maart van-
af 20.30 uur in Het Trefpunt (Ako-
nietenplein 1, Bennebroek) een 
inloopavond voor belangstellen-
den.

Deelnemers aan de avond bepa-
len met elkaar waarover gespro-
ken wordt. 
Welkom vanaf 20.15 uur. Om 
20.30 uur start de gedachtenwis-
seling.

Excursie naar 
Singer Museum
Heemstede - Woensdag 28 
maart gaat een luxe touringcar 
vanaf WIJ Heemstede aan de He-
renweg 96 naar Laren, voor een 
bezoek aan het Singer Museum. 
U kunt reserveren uiterlijk tot 14 
maart. 
De excursie bezoekt de tentoon-
stelling Impressionism & beyond, 
A wonderful journey. Deze ten-
toonstelling toont een deel van 
de privé collectie van de Van Vlis-
singen Art Collection. 
Een lunch behoort ook tot deze 
dag en een bezoek aan de Beel-
dentuin van het Singer Museum. 
De bus vertrekt rond 16 uur terug 
naar Heemstede. 
Kosten: €52,50 met MJK, €67,50 
zonder MJK. Informeer bij WIJ 
Heemstede: www.wijheemstede.
nl. Inschrijven en betalen kan bij 
de receptie van WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.

Heemstede - Op zaterdag 10 
maart treedt Trio Bell’Arte op 
in de Oude Kerk in Heemstede. 
De drie jonge musici van dit 
trio zijn allen meervoudig prijs-
winnaar van internationale 
concoursen.
Naast hun solocarrières heb-
ben zij ook een grote liefde 
voor de kamermuziek. In hun 
recitals kan men genieten van 
hun grote technische bagage 
en muzikaliteit, hun expressie-
ve speelwijze en aanstekelijk 
enthousiasme. Het trio stond 
al op diverse podia in Duis-

land en de Benelux, waaron-
der het Amsterdamse Concert-
gebouw. Ook in Korea waren zij 
al te gast.

Trio Bell´Arte bestaat uit Noé 
Inui viool, Vassilis Varvaresos 
piano, Benedict Kloeckner cello 
Wilt u het optreden bijwonen, 
dan bent u welkom om 20.15 
uur. De entree bedraagt € 21,- 
en kaarten kunt u bestellen 
via: www.podiaheemstede.nl, 
of de theaterlijn 023-5483838 
dan wel op de avond van het 
concert aan de zaal. 

Podia Heemstede brengt 
Trio Bell’Arte op de planken

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’.

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 1 maart 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een dakopbouw en het 
  wijzigen van een constructie 
  Lorentzlaan 47 (openbaar)

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Narcissenlaan 2, het plaatsen van 

een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 255877, ontvangen 

 6 februari 2018
- Laan van Alverna, het kappen van 
 15 populieren, wabonummer 255896, 

ontvangen 6 februari 2018
- Herenweg 135, het wijzigen van de 

bestemming maatschappelijke doeleinden 
naar wonen, wabonummer 257219, 
ontvangen 6 februari 2018

- Laan van Dicklaan 3, het plaatsen van een 
tuinkist, wabonummer 255940, ontvangen 
7 februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van 2 coniferen, 
wabonummer 256414, ontvangen 

 8 februari 2018
- Julianaplein 1, het kappen van 1 esdoorn, 

wabonummer 256991, ontvangen 
 8 februari 2018
- Binnenweg 1B, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 257245, ontvangen 
 8 februari 2018
- Koediefslaan 73, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 257233, ontvangen 
 9 februari 2018
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 53, het plaatsen van een 

dakopbouw en een erker, wabonummer 
253388, verzonden 15 februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van 2 coniferen, 
wabonummer 256414, verzonden 15 
februari 2018

- Ir. Lelylaan 6, het kappen van een abeel, 
wabonummer 258273, verzonden 16 
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’.
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