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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Adriaan Pauw mocht zich na 
de aankoop van de Heerlijkheid Heem-
stede in 1620 Heer van Heemstede noe-
men. Het hoogtepunt van zijn politie-
ke loopbaan kwam toen hij in 1646 na-
mens de Staten-Generaal de delegatie 
leidde naar de vredesbesprekingen in 
Münster. Pauws lijfspreuk was ‘Patientia, 
pietate et pace’ (door geduld, vroomheid 
en vrede), dat zowel als zijn visitekaartje als
zijn programma fungeerde. 
Op het terras van het Oude Slot staat het borstbeeld van Adri-
aan Pauw, dat in 2007 op initiatief van de toen 60-jarige Histori-
sche Vereniging Heemstede Bennebroek werd aangeboden. Het 
beeld is door Ellen Wol�  gemaakt. Zo houdt Adriaan Pauw toch 
nog een oogje in het zeil.
(Bron: o.a. ‘En Toen Nu’)

Foto: Marenka Groenhuijzen

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Knikkeren? De gemeente helpt!
Heemstede - Ze spelen graag 
buiten en ze knikkeren veel. Eve-
lien en Fien van negen jaar oud 
doen niets liever. Op de Rijnlaan 
hebben ze zelfs een stukje bete-
gelde grond, waar nog wat ruim-
te is om te kunnen spelen zon-
der veel overlast te geven. Een 
prachtige knikkerplaats, maar er 
is geen knikkerputje. Mag je zo-
maar een tegel weghalen? Zelf 
een putje maken?

Dat vroegen de beide hartsvrien-
dinnen aan de gemeente.:
“Beste gemeente Heemstede. Wij 
zijn twee heel dikke vriendinnen 
en wij knikkeren graag. Daarom 
sturen wij deze brief. Wij vragen of 
u knikkerputjes neer wilt zetten in 
onze straat, Rijnlaan 47. Alvast be-
dankt, groeten Fien en Evelien (9 
jaar).”

Marijke de Groot van de admi-
nistratie gemeente Heemstede 
ontving de brief en stuurde die 
door naar het hoofd van de afde-
ling met de vraag of zij dat kon-
den regelen.

Woensdagmiddag 8 januari, pre-
cies op afspraak om half twee, 
stopt de gele servicewagen van 
de gemeente op de Rijnlaan en 
komen de heren van het ser-
viceteam, Dennis en Mo met een
grote grijns zich voorstellen aan 
opa en oma de Barbanson, moe-
der en familie van Evelien en Fien 

om dat knikkerfeest mee te ma-
ken. Met een grote schop wordt 
een tegel verwijderd, Evelien 

weet waar ze het nieuwe knik-
kerputje wil hebben en haalt wat 
knikkers tevoorschijn. 

Bedankt Dennis en Mo.

Ton van den Brink

Wandschildering door
Eric Coolen in de Pauwehof
Heemstede - Het leefde al lang 
volgens Casper Maasdam, de 
voorzitter van het College van 
Kerkmeesters van de Protestant-
se Kerk in Nederland, om na de 
ingrijpende verbouwing van de 
Oude Kerk en de Pauwehof in 
2015 een blijvend aandenken te 
realiseren.

Tevens was er een aanbod van 
Podia Heemstede om een cadeau 
te geven voor die verbouwing 
omdat ze zo blij waren met die 
verbeteringen.
Zoals een corridor van de Oude 
Kerk naar de Pauwehof, waarmee 
een zalencomplex gerealiseerd 

werd met de Oude Kerk als een 
concertzaal.

Erik Groot van Podia Heemste-
de vertelde dat het cadeau even 
op zich liet wachten, maar dicht-
bij kwam met het Adriaan Pauw-
jaar. Tekenaar Eric Coolen maak-
te een wandtableau van Adriaan 
Pauw die een rood gordijn weg-
schuift en de Oude Kerk laat zien. 
Dat idee om Adriaan een gordijn 
te laten wegschuiven komt van 
Kees Wierda die zich in de jaren 
2015-16 enorm heeft ingespan-
nen als `bouwheer` bij de ver-
bouwing. Eric Coolen maakte het 
wandschilderij in zijn bekende te-

kenstijl ‘Klare Lijn’ van stripteke-
naar Hergé van Kui� e. Duidelijk 
herkenbaar en kleurrijk. Een vro-
lijke binnenkomer in de Pauwe-
hof die recht doet aan de verdien-
sten van Adriaan Pauw die onze 
Oude Kerk bouwde en er begra-
ven werd als Heer van de Heerlijk-
heid Heemstede.
Casper Maasdam en Erik Groot 
onthulden het wandtableau 
en kregen applaus van veel be-
stuursleden van de Stichting 
Adriaan Pauw, Podia Heemstede 
en de Stichting Vrienden van de 
Oude Kerk.

Ton van den Brink

V.l.n.r.: Erik Groot, Casper Maasdam en Eric Coolen.
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Nationale Voorleesdagen in 
de Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Speciaal voor baby’s, 
peuters en kleuters zijn er van 22
januari tot en met 1 februari De 
Nationale Voorleesdagen. Deze 
dagen hebben als doel het voor-
lezen aan kinderen te bevorde-
ren. Kleintjes en hun (groot)ou-
ders zijn van harte welkom bij 
leuke activiteiten in de Biblio-
theek Heemstede (Julianaplein 
1). Reserveer voor het voorlees-
ontbijt per persoon een gratis 
kaartje via www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

De Nationale Voorleesdagen star-
ten altijd met het Nationale Voor-
leesontbijt. Wethouder Annelies 
van der Have leest voor uit het 
Prentenboek van het Jaar 2020, 
Moppereend, geschreven door 
Joyce Dunbar en geïllustreerd 
door Petr Horáček.

Zin in zo’n verhaal met een ontbij-
tje? Meld je snel aan.
Woensdag 22 januari, van 09:15 
- 10:15 uur. Gratis, reserveren via 
de website.

 www.lariva.nl

Omdat er meer 
nodig is om af 

te slanken.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

de Heemsteder

- Chopinlaan/Mozartkade, 200 kranten 

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Menu Gourmand 
in De Luifel
Heemstede - Op maandag 20 ja-
nuari wordt een Menu Gourmand 
geserveerd bij WIJ in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede.  
Voor de maaltijden kunt u aan ta-
fel tussen 17.15 en 18 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert.  
Kosten: € 11,50. Reserveren kan 
tot uiterlijk 10 uur op de dag zelf, 
belt u hiervoor: 023 - 5483828.

Maskers maken 
bij Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 22 
januari van 13.30-15 uur gaan de 
kinderen bij de Knutselclub (5-
10 jaar) maskers maken. Het is al-
weer bijna carnaval, en dan mag 
je je verkleden of een masker op-
zetten. Maar ook zonder carnaval 
is zo’n masker leuk om ergens als 
versiering op te hangen. WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5,- per keer 
of een kaart voor 5x kost € 22,50.  
Graag de kinderen per keer aan-
melden via tel.: 5483828.
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 19 januari, 10u.
ds. Gerline de Jong.

JOOST-viering.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 19 januari 10u.
Sprekers: Fred en Rolina Pathuis

Thema: week van gebed.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 19 januari om 10u.
Ds. G.F. Smaling

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 19 januari, Oude Kerk, 
10u., ds. P.I.C. Terpstra,
crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis; Nederlands
  pastoor
  Rob Verhaegh
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 19 januari, 10.30u.
AJN – ds. Alex Noord.

www.vdgh.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 19 januari, 10u. Ds. 
N. Scholten Viering Heilig 

Avondmaal

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 16 januari,9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 19 januari, 10u. 
Eucharistieviering. Met 

samenzang. Pater Tristan Perez.

www.parochiesklaverblad.nl
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
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
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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de Heemsteder
Zandvoortselaan 157 heeft de 
afgelopen maanden aardig in 
het nieuws gestaan, doordat de 
huidige eigenaren gaan stop-
pen met hun winkelactiviteiten. 
Hoewel ze er lang hebben geze-
ten waren ze niet de eersten.

Na het gereedkomen van het 
pand in 1928/1929 is ‘Sigaren-
winkel M. Admiraal’ de eerste 
ondernemer in het pand.
Sigarensoorten waren o.a.: 
Bergman, Carels, Smit en Ten 
Hove (voor de kenners).
In De Eerste Heemsteedsche 
Courant van 1 juli 1937 staat 
een advertentie waarin Admi-
raal ook aangeeft dat hij een af-
deling fotohandel heeft. Bij el-
ke � lm geeft Admiraal een gra-

tis vergroting. Films die voor 10 
uur zijn gebracht zijn, worden 
diezelfde dag ’s avonds ontwik-
keld.

In het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1948 wordt 
sigarenwinkel M. Admiraal nog 
steeds vermeld. Ook J.A. Admi-
raal, maar de naam ‘Sigarenhan-
del M. Admiraal’blijft bestaan, 
want in het adressenboek van 
1 april 1969 wordt M. Admiraal 
nog steeds vermeld op Zand-
voortselaan 157. Mevrouw Ad-
miraal overleed op 6 april 1959.

Sigaren� rma ‘Cadema Claassen’ 
volgde Admiraal op als sigaren-
handel. Eind jaren 60 wordt in 
de adressenboeken uit die tijd 

sigarenhandel ‘Cigarros Adelan-
te’ op 157 genoemd.

5 april 2018 was het 40-jari-
ge jubileum van de zaak (bron: 
Heemsteder 4 april 2018). Paul 
Mans begon als 19-jarige als 
zetbaas bij ‘Cigarros Adelan-
te’, na 3 jaar kon hij de zaak op 
zijn naam zetten, na 20 jaar was 
de zaak van hem. Buiten de ver-
koop van rookgerei werd de 
winkel uitgebreid. Post.nl-pak-
ketpunt, stomerijservice en 
meer dan 900 titels tijdschrif-
ten. Op 1 februari 2020 stop-
pen Paul en Marion Mans. Wat 
er in het pand komt is nog on-
bekend.
De toen-foto komt uit het ar-
chief van de familie Mans. De 
nu-foto van Harry Opheikens is 
van 10 januari 2020.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (84)

Zandvoort - Zonder de hulp 
van vrijwilligers kan Dierente-
huis Kennemerland niet be-
staan. We zijn maar wat blij 
met alle mensen die ons hel-
pen met het verzorgen van de 
dieren maar ook met het net-
jes houden van het terrein en 
gebouw of het bemensen van 
de balie. Lia Sernee is al meer 
dan zes jaar vrijwilliger en het 
werk geeft haar nog altijd veel 
voldoening. ‘Ik werk het liefst 
op de ziekenboeg van de kat-
tenafdeling’, verteld Lia, ‘soms 
houd ik mijn hart vast als ik zie 
hoe ernstig ziek een kat wordt 
binnengebracht. Toch komt 
zo’n beestje er meestal weer 
bovenop dankzij de intensie-
ve zorg van alle medewerkers. 
Het is prachtig om hieraan mijn 
steentje bij te dragen!’

Alle vrijwilligers kunnen aan-
geven op welke afdeling zij het 
liefste werken: met honden of 
met katten, bij dieren die ex-
tra zorg nodig hebben of bij 
bange dieren. En in het kitten-
seizoenzijn er altijd wel jonge 
katjes die aan mensen moeten 
wennen. Er is zelfs een vrijwilli-
ger die speciaal komt om aan-

dacht te geven aan de konijn-
tjes die we opvangen. Zo is er 
voor iedereen wel iets te
doen dat goed bij ze past. 
Omdat de dieren natuurlijk
zeven dagen in de week ver-
zorgd moeten worden kunnen 
we altijd mensen gebruiken 
om ons te helpen. Hou je van 
dieren en heb je wat tijd over? 
Meld je dan via onze website
www.dierenbescherming.nl › 
dierenasiel › dierentehuis-ken-
nemerland
om een dagje mee te komen 
lopen. Even bellen op tel.nr.: 
088 811 3420 kan vanzelfspre-
kend ook.

Dierentehuis Kennemerland 
wenst iedereen een gelukkig, 
gezond en vooral diervriende-
lijk 2020!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Foto aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland

Met Joost 
bij de bron
Bennebroek - Op zondag 19 ja-
nuari is de eerste Joostdienst 
van 2020 in het Trefpunt aan 
het Akonietenplein 1 in Benne-
broek. Waar kan die beter begon-
nen worden dan bij de bron?  Bij 
de bron zijn we getuige van de 
grensoverschrijdende ontmoe-
ting tussen Jezus en de Samari-
taanse vrouw. Twee kwetsbare 
en tegelijk sterke mensen begin-
nen een gesprek. De man van-
uit zijn dorst. De vrouw vanuit 
haar verwondering. Joost gaat –
samen met voorganger ds. Ger-
line de Jong- op onderzoek. Wat 
gebeurde daar aan die bron? En 
wat heeft dat met ons leven en 
geloven te maken? Hoe kunnen 
wij ons laven aan de bron? Wel-
ke ontmoeting was voor ons een 
bron van inspiratie of een bron 
van verwondering? Is er nog 
ruimte voor grensoverschrijden-
de ontmoeting in deze tijd van 
polarisatie en ‘ieder in zijn eigen 
bubbel’? Graag tot 19 januari in 
het Trefpunt, www.pkntrefpunt.nl.

‘Paulus popelt op de Piazza del 
Popolo’ in Adventskerk
Aerdenhout - Op zaterdag 18 ja-
nuari om 15.30 uur vindt in de Ad-
ventskerk aan de Leeuweriken-
laan 7 in Aerdenhout een licht-
voetige voorstelling met een tin-
telende blik op de Bijbelse Paulus 
en een andere kijk op populisme 
plaats: ‘Paulus popelt op de Piaz-
za del Popolo’. Het cabaret is van 
René van den Beld met aan de pi-
ano Adriaan Plantinga. Tempera-
mentvol, talentvol en herderlijk 
begaan met de eerste christelij-
ke gemeente, zo leren we Paulus 
kennen. Cabaret, glansrijke mu-
ziek en � loso� sche bespiegelin-
gen gaan hand in hand bij dit cre-
atieve en theologisch geschool-
de duo.  Na a� oop een goed glas 
wijn en een open schaal collecte. Fo
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Vrijwilliger aan het woord

Huwelijk:
6 januari

Jeroen J. van den Berg
& Sabrina Vos

8 januari
Michiel B.M.Dubiez

& Brenda C. Fris

Geboorte:
22 december

Gigi Teresa Minchillo

27 december
To Geertje Nine Peters

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE
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Snuffelmarkt in 
Kennemer Sportcenter
Haarlem - Op zondag 19 janua-
ri organiseert Van Aerle van 09.00 
tot 16.30 uur een grote en gezel-
lige Snu�elmarkt in het Kenne-
mer Sportcenter bij de ijsbaan 
op de IJsbaanlaan 4a in Haar-
lem. Liefhebbers van snu�elen 
kunnen dan urenlang rondstrui-
nen tussen 200 kramen, bomvol 
de meest uiteenlopende twee-
dehands spullen, zoals mooi curi-
osa uit grootmoeders tijd, speel-
goed, poppen, boeken, strips, 
grammofoonplaten, aardewerk, 
kleding, leuke hebbedingen-
tjes, verzamelobjecten, enz. Al-

le ingrediënten voor een gezellig 
dagje snu�elplezier zijn aanwe-
zig. Het is zeer de moeite waard 
om op deze eerste editie in 2020 
eens te komen kijken naar de vele 
verrassende en opwindende za-
ken die op en ook onder de kra-
men liggen. In de loop der tijd is 
deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in 
het Kennemer Sportcenter uitge-
groeid tot een van de gezelligste 
en populairste vlooienmarkten in 
Noord-Holland met zeer veel te-
vreden deelnemers en bezoekers. 
Entree € 3,50. Meer informatie: 
www.vlooienmarkten.nl.

Winkeliers begroeten het nieuwe jaar 2020
Nieuwjaarsreceptie WCH bij Chocolaterie Van Dam
Heemstede - Het is langzamer-
hand een traditie geworden on-
der de winkeliers van de Raad-
huisstraat en Binnenweg, WCH, 
om elkaar te begroeten in 2020, 
in de chocolaterie van Willem van 
Dam die zich gesterkt voelt door 
zijn partner Eveline Stam. Ver-
heugend was te zien hoe de en-
thousiaste aftrap van de festivi-
teiten omtrent het 400-jarig jubi-
leum van Adriaan Pauw ook hier 
zich manifesteert door het be-
zoek van wethouder en raadsle-
den, naast de vele winkeliers die 
informeel eens kunnen bijpra-
ten over de dorpspolitiek. Ook 
de winkeliers doen mee met de 
Adriaan Pauwviering en organi-
seren op 12 en 13 juni een AP-
Event. En zijn er diverse initiatie-
ven zoals het AP witte chocola-
tje van Willem van Dam waar de 
jeugd van HBC zo gek op is.

Leukste Straat van Nederland
Willem geeft een overzicht van 
de veranderingen in het winkel-
bestand dat op nummer 3 staat 
van Nederland. En dat het nog 
steeds het predicaat ‘Leukste 
Straat van Nederland’ heeft. Zee-
man verhuisde naar groter pand, 
Boekhandel Blokker werd twee-
maal zo groot met bijtrekken van 
Mes Amis. Bloemenhof gaat in 
het pand van Lamp d`Or. Bien – 

Store verhuisde naar Magazin du 
Sud. Del Prado, gordijn- en meu-
belsto�en kwam in de Ko�e-
molen, Jou Taart ging naar More 
en More.Maniki Neko kids naar 
Lovely by Ellen. Waardijk Schoe-
nen nam Dungelmann over. Peter 
Doorduin stopte en Eye Wish gaat 
door. In de vroegere Zeeman zit 
nu TrueBike true-kinetix.

Verder openden Melex Hair, Mar-
qt, Crème Fresh kleding, Plantjes 
en More en Memento fotostudio. 
Er stopten ook winkels, Houwe-
ling, Have a nice day, Eethuis Bin-
nenweg, Juice kleding, JP Loun-
che, Kota Radja en De Roos met 
alle dank aan Alexander als kri-
tisch WCH-bestuurder.
Willem is trots op de winkelstra-

ten en bedankt de bestuurs- 
leden Rogier, Hilde, Erna, Niels, 
Enno en Alexander. Hij is bezorgd 
over de Internetverkoop en over 
een bericht dat er minder bezoe-
kers in de winkelstraat zijn, maar 
daar kan heel Heemstede wat aan 
doen.

Ton van den Brink

Lezing ‘Wat gebeurt er met de ziel na 
de dood?’ door Willem Glaudemans
Heemstede/Haarlem - Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegeleiding 
organiseert op donderdag 30 ja-
nuari de lezing ‘Wat gebeurt er 
met de ziel na de dood?’ door 
schrijver Willem Glaudemans in 
het Haarlemmerhout Theater, 
Van Oldenbarneveltlaan 17 in 
Haarlem. 

Op basis van het ‘Boek van het 
Eeuwige leven - Een cursus in 
sterven’ neemt Glaudemans tij-
dens deze lezing de deelnemers 
mee op zielenreis. Hij doorloopt 
het hele proces: nadat de ziel uit 
het lichaam is vertrokken, maakt 
zij een reis door de verschillende 

lichtsferen, tot zij terugkeert naar 
de bron. Hij baseert zijn verhaal 
op bijna-doodervaringen, oude 
culturele overleveringen en we-
tenschappelijk bewustzijnson-
derzoek. 

Glaudemans meent dat het we-
ten van wat er hierna is een inspi-
rerende invloed kan hebben op 
hoe wij nu leven. 

En soms daalt er zomaar een vlin-
der op je neer, die je herkent als 
teken van een geliefde die wat 
licht komt brengen uit andere 
sferen. 
Een roerend voorbeeld dat aan 

de orde kan komen gedurende 
deze avond. 

Deze lezing is bedoeld voor ie-
dereen die interesse heeft in dit 
onderwerp. 

Willem Glaudemans schreef 
dichtbundels en diverse spiritue-
le boeken, waaronder de succes-
volle Biblos-serie. Tevens geeft 
Glaudemans, op basis van zijn 
ontworpen Talentenspel, work-
shops en trainingen en begeleidt 
hij (groepen) mensen. 

Aanvang: 19.30 uur, inloop 19 
uur. De toegang is gratis.
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In verband met de voorberei-
dingen ontvangen wij graag uw 
aanmelding op telefoonnummer 
023-5310238 of:
 info@brokkingenbokslag.nl.

Willem Glaudemans.

HBM College Tour met 
burgemeester Astrid Nienhuis
Heemstede - De HBM (Haemste-
de Barger Mavo) laat de leerlin-
gen van de hogere klassen ken-
nismaken met personen die als 
interessant bekend staan. Na dat 
eerder Fred Teven en Paul Rosen-
möller een gastcollege hadden 
gegeven, was het nu de beurt 
aan onze burgemeester Astrid 
Nienhuis.
Wat doet een burgemeester en 
hoe word je dat? Dat zijn vragen 
waarop leerlingen een antwoord 
willen hebben. Astrid Nienhuis 
moest bekennen dat zij op de 
middelbare school nog niet wist 
wat ze wilde worden. Wel 20 ver-
schillende richtingen passeer-
den de revue. Dierenarts, piloot 
of luchtverkeersleider sprak haar 
aan, maar het werd een studie 
rechten. Zij hield de klas voor dat 
zij een richting moeten kiezen 
waarin hun passie ligt. ”Daar ben 
je vaak het beste in”, gaf ze de jon-
geren mee.
Het ambt van burgemeester 
noemde ze eenzaam. Je staat 
alleen, je moet boven de par-
tijen staan al heb je ook een 
eigen mening. Alleen met colle-
ga-burgemeesters kun je inhou-
delijk goed over het metier pra-
ten. Nienhuis is van huis uit lid 
van de VVD, een partij die graag 
veel aan het individu overlaat. 
Andere partijen willen vaak alle 
zorg voor de burgers van boven-
af opleggen.
Ze werd uit 34 kandidaten geko-

zen. “Je bent burgemeester voor 
24 uur per dag en dat zeven da-
gen per week. Een burgemees-
ter heeft de verantwoordelijkheid 
voor de openbare orde en veilig-
heid”, verklaarde zij aan de leer-
lingen.
Indien nodig stuurt zij de Politie, 
Brandweer en het Openbaar Mi-
nisterie aan. Het is bekend dat 
Nienhuis zich sterk inzet voor de 
LHBT- gemeenschap onder het 
motto ‘iedereen hoort erbij’. Zo 

helpt een dame in een rolstoel en 
een slechtziende dame met gelei-
dehond de gemeente op punten 
waar voor mindervaliden iets te 
verbeteren valt.

Ook een vuurwerkverbod kwam 
voorbij na een vraag van een do-
cent. Nienhuis schrikt wat terug 
op het punt van de handhaving. 
Wie moeten dat gaan doen? Het 
vuurwerk is gewoon te koop bij 
de Lidl in Duitsland. Weer een 

onderwerp waar groepen men-
sen tegenover elkaar komen te 
staan. In dit soort discussies wor-
den opinies vaak gegeven zonder 
de feiten te kennen. Onder ande-
re op de markt spreekt zij jonge-
ren aan met de vraag wat hen be-
zighoudt.

De leerlingen hadden grote inte-
resse voor de ambtsketen. Een-
ieder mocht hem even vasthou-
den en voelen dat 750 gram best 
zwaar is om dit om je nek te dra-
gen.

Een mooie traditie op de HBM 
krijgt ongetwijfeld een vervolg 
met andere interessante sprekers.   
 
Eric van Westerloo

Jaarlijkse kerstbomen- 
verbranding blijft leuk
Heemstede - De Heemsteed-
se jeugd had zich weer eens van 
zijn beste kant laten zien. Na 
druk in de weer te zijn geweest 
met het verzamelen van kerst-
bomen, konden zij op 8 janua-
ri zien hoe snel de stapel bomen 
door vuur werd verslonden. Bij 
het overdragen van de bomen 
aan de gemeente ontvingen de 
kinderen een lootje. Burgemees-
ter Nienhuis voltrok de loting van 
de mooie prijzen, om vervolgens 
zelf de stapel in de hens te zet-
ten. Binnen een mum van tijd ver-
dween de 12 meter hoge stapel, 
onder het waakzame oog van de 
brandweer, als sneeuw voor de 
zon.

Het Klein Orkest zette vrolijke 
deuntjes in. De warme chocola-
demelk vond gretig aftrek in het 

kraampje op het terrein aan de 
Vrijheidsdreef. De discussie laait 
gelijk met het vuur op. Moet dit in 
een tijd van volle aandacht voor 
het milieu nog wel zo doorgaan? 
De meningen zijn verdeeld. Het is 
een traditie, het betreft maar een 
gering aantal van de Heemsteed-
se kerstbomen. De vervuiling is 
van korte duur en het neemt de 
reiniging werk uit handen. Het 
gebeurt heel gecontroleerd door 
de aanwezigheid van de brand-
weer. Het voorkomt dat kinde-
ren de bomen elders ongecon-
troleerd gaan verbranden. Het zal 
ongetwijfeld de volle aandacht 
krijgen binnen de politiek en de 
veiligheidsregio. Zal na zwarte 
Piet en het vuurwerk ook deze 
traditie eraan moeten geloven?
 
Eric van Westerloo

Oud vinyl blijft hot in 
Café de 1ste Aanleg
Heemstede - De vinyl platenver-
zameling is terug van nooit weg-
geweest. Sinds de intrede van de 
bekende Alcascomputers in de 
horeca in 2003 is het vinyl plaat-
jes draaien nooit weggeweest uit 
Café de 1ste Aanleg aan de Raad-
huisstraat 103 in Heemstede.
Eigenaar Kees Heger heeft als ver-
zamelaar van het eerste uur een 
indrukwekkende verzameling 
singles uit de jaren ’60, ’70 en 80.
Met de circa 14.000 stuks weet hij 
al jaren de voetjes van de vloer te 
brengen.

Recent werd Kees uitgedaagd 
door een dame collega vinylver-
zamelaarster voor een vinyl bat-
tle. Dat klinkt erg agressief maar 
het gaat natuurlijk om een heer-
lijke zondagmiddag muziek 
waarbij de beiden DJ’s Kris & Kees 
elkaar de loef proberen af te ste-
ken met nét dat meest bijzondere 
plaatje voor de sfeer van dát spe-
ciale moment.
Dat wordt genieten op zondag 
19 januari bij de Freaking vinyl 
throwback party in de 1ste Aan-
leg. Aanvang 15 uur.

o fie met m ie  o  lei
Heemstede - Vanaf dinsdag 21 
januari is er een nieuwe terug-
kerende activiteit voor ouderen: 
Ko�e met muziek, bij WIJ Heem-
stede in Plein1, Julianaplein 1, 
Heemstede.

Met elkaar naar muziek luiste-
ren. Mooie nummers uitwisse-
len. Per keer worden de deelne-
mers uitgenodigd om vooraf, aan 
de hand van een thema naar keu-
ze muzieknummers aan te leve-

ren. Op dinsdagochtend 21 ja-
nuari is de eerste Ko�e met mu-
ziek, en daarna een keer per twee 
weken, dus 4 februari, 18 februari 
en 3 maart, steeds vanaf 10.30 tot 
12.00 uur Er is plaats voor maxi-
maal 10 personen. De kosten 
voor deze activiteit zijn 20 euro 
per persoon voor vier keer.
Meld je telefonisch aan bij WIJ 
Heemstede, 023- 5288510, of 
kom langs op Julianaplein 1, 1e 
verdieping.





een manier om dit op de markt te 
verkopen. De vrijwilligers van de 
Heemsteedse Wereldwinkel kre-
gen zo weer een kijkje in een van 
de Fair Trade landen waaruit zij 
hun producten halen om aan ons 
te verkopen. 

Voor de dappere vrouwen uit 
Mali overhandigen de bestuurs- 
leden van de Wereldwinkel Clau-
dia Gerlach en Marja Raaijmakers 
een cheque van 5000 euro van 
Marleen van Duinhoven van Part-
ners Pays Dogon.

Ton van den Brink

Heemstede - Welverdiend! Vijf-
entwintig dames verkopen dag 
in dag uit in de wereldwinkel aan 
de Raadhuisstraat Fair Trade ar-
tikelen. Vrijwillig in deeltijd. Een 
ochtend, een middag, soms wel 
meer, net hoe het uitkomt. Maar 
één dagje per jaar komen ze bij 
elkaar om bij te praten. De laatste 
jaren nodigt het bestuur een or-
ganisatie uit die in landen werkt 
waar zij producten van afnemen. 

Maandag 13 januari kwam op 
Plein1 de Stichting Partners Pays 
Dogon. Marleen van Duijnhoven 
gaf een presentatie van hun acti-
viteiten. Ze zijn actief in Mali, een 
nog steeds onrustig West-Afri-
kaans land met 13 miljoen inwo-
ners. Zij geven niet, maar ontwik-
kelen. Zij staan voor een geïnte-
greerde aanpak van alle werkvel-
den om lokaal ondernemerschap 
en economische ontwikkeling 
mogelijk te maken. Zomaar een 
pomp cadeau doen werkt niet, 
dus geen pomp zonder eigenaar 
die de pomp ook onderhoudt. 
Geen school zonder onderwijs-
systeem. Lokaal leiderschap, dáár 
gaat het om.
In het werkgebied van de Part-
ners houden zij zich bezig met 
de restauratie en instandhou-
ding van het UNESCO-erfgoed in 
de Dogon-regio. Hun lokale ken-
nis van traditionele bouwtech-
nieken, hun unieke leemarchitec-
tuur doorgeven aan de jeugd en 
opleiden. Zij bouwen met stenen 

die samengeperst zijn van aar-
de, dat werkt goed met een ma-
chine. De Wereldwinkel Heemste-
de wil 2020 goed beginnen met 
een donatie van 5000 euro om 
een uienhuisje te bouwen, Vrou-
wen verbouwen uien in de groe-
ne woestijn die na de oogst ge-
stampt worden tot balletjes, een 
soort Maggiblokjes voor in het 
eten. De uienoogst kan ook ver-
kocht worden voor 75 cent per ki-
lo, maar bewaar je dat in een huis-
je dan brengt die een half jaar la-
ter 1,50 euro op. Ze maken zelf 
zeep van meest lokale producten. 
Partner Pays Dogon zoekt nog 
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V.l.n.r.: Marleen van Duinhoven, Claudia Gerlach en Marja Raaijmakers.

Nieuwe voorjaarsspirit bij
Open Huis van De Nieuwe Lente
Heemstede - Afgelopen zondag 
12 januari hield Centrum voor Vi-
taliteit en Gezondheid De Nieu-
we Lente op Raadhuisstraat 56a 
een drukbezocht Open Huis. Er 
werden diverse lezingen, ken-
nismakingslessen en behande-
lingen gegeven, zodat iedereen 
kon proeven waar het centrum 
De Nieuwe Lente voor staat. Meer 
dan 35 specialisten verzorgen in 
De Nieuwe Lente bijna 25 ver-
schillende therapieën. Volgens 
De Nieuwe Lente is er hierdoor 
voor vrijwel iedere klacht een 
therapie en voor iedere persoon 
een geschikte therapeut, behan-
delaar of coach. Enkele voorbeel-
den.

Zo biedt De Nieuwe Lente on-
der meer een wekelijkse mindful-
ness-les, die gegeven wordt door 
Dirk Hazelho�, gecerti�ceerd 
mindfullness-trainer. De mindfull-
ness-les helpt je om meer innerlij-
ke ruimte te ervaren en opmerk-
zamer te zijn in het leven van alle-
dag. De werkvorm hiervan is ge-
leide meditatie, waarbij de aan-
dacht gericht wordt op de adem-
haling, je denken, gewaarworden 
en je lichaam.

Tevens zijn er acupunctuurbe-
handelingen van Acu Clinic, door 
Roeland Krijnen, die acupunctu-
rist en fysiotherapeut is. Wereld-
wijd wordt acupunctuur, die oor-
spronkelijk uit de Chinese ge-
neeskunde voortkomt, voor uitlo-
pende doeleinden als behandel-
methode ingezet, zoals bij stress, 
gewrichtsklachten, spanning, 
vermoeidheid en burn-out.

Ook vind je bij De Nieuwe Len-
te een Shiatsupraktijk van Pepijn 
Verhoor. Shiatsu komt eveneens 
voort uit de Chinese geneeskun-
de en is een vorm van manuele 
therapie die de natuurlijke zelfhe-
lende kracht van het lichaam sti-
muleert.  Met als doel meer com-
fort in je dagelijkse leven en bete-
re relaties met geliefden.  Een pad 
naar ontspanning dat je weer-
stand kan verhogen, ervoor kan 
zorgen dat je beter slaapt, herstel 

biedt bij een burn-out en dat je je 
beter kunt bewegen.

Sandra Taal biedt coaching bij 
stress. In haar praktijk coacht zij 
vrouwen met stress gerelateerde 
klachten. Zo zorgt zij voor meer 
rust en energie in je hoofd en li-
chaam.

Shahaira Brokke van Alma Mind 
Zorg biedt onder meer hypno-
therapie. Volgens Alma Mind ligt 
de werkelijke oorzaak of bron 
van een klacht niet bij de vooraf 
gevormde ideeën over het pro-
bleem. Wanneer er via hypnose 
een brug wordt geslagen tussen 
het bewuste en het onbewuste, 
dan komen de veranderingen en 
de resultaten.

Saskia Beukman is lichaamsge-
richt traumatherapeut en hapto-
noom. In de praktijk maakt zij ge-
bruik van een aantal methodes, 
zoals: massage (o.a.: sport, trig-
gerpoint, voetre�ex) haptonomie 
(een leer die zich bezighoudt met 
aanraken, voelen en direct licha-
melijk contact, met de ontwikke-
ling van het menselijk gevoelsle-
ven), mindfulness, hartcoheren-
tie, adem- en ontspanningsthe-
rapie, EMDR en Trauma Therapie 
(Somatic Experiencing®). 

Laura Mario is werkzaam als or-
thomoleculair- en natuurgenees-
kundig therapeut. Orthomolecu-

laire therapeuten  streven ernaar 
de optimale concentraties voe-
dingssto�en in iemands lichaam 
te bewerkstelligen. Laura heeft 
samen met Saskia Beukman in 
2017 De Nieuwe Lente opgericht.
Daarnaast kun je bij De Nieuwe 
Lente terecht voor o.a. yoga, os-
teopathie, voedingsadvies, mas-
sages, diverse coaching, etc. Meer 
weten? Kijk op de website www.
de nieuwelente-heemstede.nl 
wat De Nieuwe Lente voor u kan 
betekenen. Of vraag informatie/ 
maak een afspraak via de mail in-
fo@denieuwelente-heemstede.nl 
of bel op tel. nr. 023-7370511.

Bart Jonker

Lezing Acu Clinic door Roeland Krijnen.

De oprichters van De Nieuwe Lente: 
Laura Mario (links) en Saskia Beuk-
man (rechts).

5000 euro voor ontwikkeling in Mali

High tea voor vrijwilligers 
Wereldwinkel Heemstede

Lotte Dammroff haalt goud op 
internationaal schermtoernooi 
Heemstede - Afgelopen week-
end vond het 3e Jeugd Prijs Stad 
Leuven schermtoernooi (U14) 
plaats. Naast de Belgische deel-
nemers trok het  toernooi scher-
mers uit Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg en Nederland. 

HollandSchermen was aanwe-
zig met de jeugdschermers Lot-
te Dammro�, Talitha Slumann en 
Adam van Ederen. Florettist Lotte 
Dammro� kreeg in de twee pool-
rondes maar vier tre�ers tegen 
en toonde haar overmacht in de 
vijf eliminatierondes. In de halve 
�nale begon ze met 1-4 achter-
stand tegen de Belgische Jose-
�en Merckx. Ze herpakte zich en 
sloot de partij af met 10:5.

De �nale tegen de Nederlandse 
Meryam Said won Lotte met 10-3. 
Talitha Slumann haalde op �oret 
de 5de plaats. Bij degen behaalde 
Adam van Ederen de T8.

Meer informatie op:
www.hollandschermen.nl.

Finale in Leuven met Lotte Dammroff rechts en Lotte op het podium met 
goud (beeld aangeleverd).  

Heemstede Cup verdiend 
gewonnen door HFC Heemstede
Heemstede - Op de koude en 
winderige namiddag van zater-
dag 11 januari werd het toer-
nooi om de Heemstede Cup af-
gewerkt. Deelnemers waren HBC, 
RCH, VEW en HFC Heemstede.   
Wie mag zich een jaar lang het 
beste team van Heemstede noe-
men en de wisselbeker op de 
schouw zetten? Over drie wed-
strijden van 30 minuten maakten 
de teams uit wie dit jaar de sterk-
ste is.

Helaas moesten verschillende elf-
tallen lijden onder het gemis van 
een aantal basisspelers. Vakan-
tie en trainingskampen waren er 
de oorzaak van dat het gras niet 
op volle oorlogssterkte kon wor-
den betreden. HBC bracht zelfs 
een gehavend zaterdagteam in 
de arena.

Heemstede liet het meest spran-
kelende voetbal zien. Zij maak-
te de meeste doelpunten (4) zon-
der één doelpunt tegen te krij-
gen. Twee overwinningen en één 
gelijkspel was genoeg om de ti-

tel in de wacht te slepen. Op mo-
menten was er leuk voetbal te 
zien met fraaie aanvallende ac-
ties. Strijd was er volop in alle 
wedstrijden. De meters bier en de 
rijk gevulde schalen met borrel-
hapjes deden na a�oop de ronde, 
zodat er van snel naar huis gaan 
geen sprake was. Voor de volle-

digheid: VEW werd tweede, RCH 
derde en HBC sloot het toernooi 
af op de laatste plaats.
Ook volgend jaar wordt de win-
terstop benut om een volgende 
editie van de Heemstede Cup te 
organiseren.      
 
Eric van Westerloo

Heemstede - Ademhalen gaat 
vanzelf en we letten er zelden 
op. Behalve wanneer je last 
hebt van benauwdheid of dui-
zeligheid, snel buiten adem 
bent of wel eens hyperventi-
leert. Wat kun je dan doen? De 
Russische arts Buteyko ontwik-
kelde een ademtherapie waar-
mee je je ademhaling weer op 
orde krijgt.
Lisa Suurland, die haar eigen 
praktijk in Heemstede heeft, 
verzorgt de Buteyko-ademthe-
rapie.

“Hoe vaak hoor je niet het ad-
vies om maar goed diep door te 
ademen? Het zou je helpen om 
te ontspannen en rustig te ade-
men. Maar dat klopt niet”, ver-
telt Lisa Suurland. “Bij dat die-
pe ademhalen span je name-
lijk de spieren in je borstkas, en 
je verliest snel te veel koolzuur-
gas (CO2). Dit laatste ontregelt 
belangrijke lichaamsproces-
sen waardoor je onbedoeld de 
klachten verergert.”

Een te diepe ademhaling
Soms hebben mensen al diver-
se medische onderzoeken ge-
had voordat blijkt dat de pro-
blemen mede komen door 
chronisch hyperventileren.

Klachten die hiermee samen-
hangen zijn onder andere ast-
ma, COPD, verstopte neus, snur-
ken en slaapapneu, duizelig-
heid, hoge bloeddruk en blaas- 
en darmklachten.

Ademhaling normaliseren
Het advies om minder diep te 
ademen hoor je zelden of nooit, 
maar het is volgens Buteyko 
precies wat je moet doen. Om 
een voorbeeld te geven: terwijl 
de medische norm is dat je per 
minuut 4 tot 6 liter lucht in- en 
uitademt, blijkt dat astmapa-
tiënten wel 10 tot 15 liter per 
minuut ademen.
Ze kunnen dankzij de Buteyko-
methode hun medicatie vaak 
verminderen of soms zelfs stop-
zetten.

Tijdens de Buteyko-cursus leer 
je ademhalingsoefeningen om 
de diepte van de ademhaling te 
verminderen. Hierdoor stijgt de 
concentratie koolzuurgas in het 
lichaam met drie positieve ef-
fecten: een betere zuurstofafgif-
te aan de lichaamscellen, ont-
spanning van het gladde spier-
weefsel rondom bloedvaten, 
luchtwegen, blaas en darmen, 
en een betere pH-waarde van 
het bloed. Het vraagt wel enke-
le maanden dagelijks de oefe-
ningen te doen.”

De cursus
Lisa is aangesloten bij de be-
roepsvereniging. Vaak is er ver-
goeding mogelijk uit de aanvul-
lende verzekering. De volgen-
de cursus, bestaande uit vijf bij-
eenkomsten, start op 30 januari. 
Voor kinderen is er een speciaal 
programma.
 
Cruquiusweg 1, Heemstede.
Info: www.buteyko-cursus.nl
of 06-81731282.

Adem in, adem uit … maar niet te diep

Praktijk Lisa Suurland 
biedt nieuwe cursus
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UIT IN HEEMSTEDE! KOM NAAR DE OUDE KERK

ZATERDAG 18 JANUARI - THEATER & MUZIEK

SOUND OF SILENCE
The Story of Simon & Garfunkel

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 19,50
ZATERDAG 25 JANUARI  - KLASSIEK

BRISK met AMARYLLIS
DIELTIENS, sopraan
Altijd over de liefde
OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

ZATERDAG 21 MAART - MUZIEK

ZATERDAG 28 MAART - KLASSIEK

VRIJDAG 3 APRIL - KLASSIEK

VRIJDAG 15 MEI - THEATER & MUZIEK

SAX AVEC ELAN! 
Philippe Elan en het Amstel Quartet
Met wijnproeverij na afl oop

ANESTASIA KOBEKINA 
& HANNA SHYBAYEVA   
Russische sterren

WINNAARS INTERNATIONAAL 
FRANZ LISZT CONCOURS
Jonge musici

EKATERINA LEVENTAL
De weg

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 19,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

ZATERDAG 18 APRIL - JAZZ

ZATERDAG 16 MEI - CABARET

TIM KLIPHUIS TRIO
Jazz in de Oude Kerk

DE MEISJES MET DE WIJSJES   
MOERSTAAL

KAARTVERKOOP: 
PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

Op de hoogte blijven? Schrijf in je op onze nieuwsbrief!

ZATERDAG 29 FEBRUARI - JAZZ

ZATERDAG 1 FEBRUARI - KLASSIEK

ANTON GOUDSMIT 
Met nieuw trio Go!Pony

BROTHERS AND SISTERS
Ensemblespel van twee familieduo’s

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 22,50
ZATERDAG 7 MAART - THEATER & MUZIEK

FLORIS KORTIE
& VERA KOOPER
Hoe Beethoven de wereld veranderde

OUDE KERK • aanvang 20:15 uur • entree € 19,50

Nieuwjaarsconcert Kunstkring 
opent het jaar 2020 jeugdig
Heemstede - Wat kun je een jaar 
mooi beginnen!. Het nieuwjaars-
concert met de sopraan Anto-
nia Dunjko, tenor Maurice Rom-
mers en pianist Tamir Chasson. 
Een bijna volle Oude Kerk kwam 
zondagmiddag al gauw in de ban 
van Antonia die de hele kerk vul-
de met haar volume en warm-
te. Wat een gouden stem. Met de 
tenor Maurice een prachtig jong 
stel professionals die een aange-
name mix lieten horen van mo-
derne en klassieke muziek. Zij tre-
den op onder de naam Fat Lady 
Sings. Die naam verwijst naar een 
volslanke operadiva die aan het 
eind van de opera haar (on) geluk 
bezingt. Sopraan Antoinia is een 
slanke jongedame met een stem 
van een operadiva. Tenor Mauri-
ce Rommers is eveneens jong en 
zingt de aria`s fantastisch, doch 
heeft bij muziek van Michel Leg-
rand, Jacques Brel en Toon Her-
mans nog niet de passende stem. 
Maar van Händel. Mozart, Puccini 
Rossini en Verdi werd door de bij-
na volle kerk volop genoten.

Eerst verwelkomde voorzitter 
Dirk van der Spoel de leden en 
hun introducés met de vraag of 
iedereen gewend was aan het 
nieuwe jaar vol discussies. Heb je 
het over twintigtwintig, tweedui-
zendtwintig of heeft u een eigen 
invulling? Het is het jaar van Beet-
hoven, in Heemstede het jaar van 
Adriaan Pauw. Daarnaast is 2020 
het jaar van geluk, volgens de
pianist Tamir Chasson, van de lief-

de. Hij speelt als leider van Fat La-
dy dan ook muziek uit opera`s 
waarin de liefde centraal staat, 
ook in de lichtere muziek is dat 
zijn thema. Fat Lady zingt com-
pacte en originele versies van 
klassieke opera’s. Met een frisse 
blik naar historische context en 
waarden worden op innovatieve 
wijze muziek, kunst en geschie-
denis gecombineerd. Liefst op lo-
caties waardoor het publiek bo-
venop het toneel zit. Deze vorm 
van totaaltheater in intieme sfeer 
spreekt de jongere generatie èn 
de operaliefhebbers aan. Zij tre-
den graag op voor kinderen. Voor 
Tamir is de twinkeling in de ogen 
van kinderen en soms een dansje 
tijdens het spelen geluk.
Jaarlijks biedt de Kunstkring aan 
haar leden keuze uit een aanbod 
van circa vijftig voorstellingen va-

riërend van toneel, dans en mu-
ziek tot cabaret in de van Heem-
stede, Haarlem, Velsen, Hoofd-
dorp en Amsterdam. Met vrij-
wel altijd een garantie voor goe-
de plaatsen in de theaters. Voor 
een deel betaalt u voor de toe-
gangskaarten gereduceerde prij-
zen. Erg gemakkelijk is het om via 
diverse opstapplaatsen met ge-
organiseerd busvervoer naar de 
voorstellingen te reizen. Geen 
parkeergedoe, lekker uit, dat 
voelt goed. Hun excursies wor-
den geroemd door ervaren le-
den. Dit concert was tevens be-
doeld om introducés kennis te la-
ten maken met de Kunstkring. 

Kijk voor informatie op:
www.heemsteedsekunstkring.nl.
     
Ton van den Brink     

Fernande Laas, schilder-
cursus van de vakvrouwe
Heemstede - Een vakvrouwe die 
schildercursussen geeft waar je 
mee verder komt. Fernande Laas 
begon al vroeg, met 14 jaar kreeg 
ze al schilderles van Albert Loots 
in Haarlem en als 18-jarige expo-
seerde ze in ‘De Ark’. Met 21 jaar 
vertrekt ze naar West-Indië waar 
ze 20 jaar verblijft. Ze exposeert 
in West-Indië op Barbados, Trini-
dad en in 1979 in Canada   in de 
Art Space Gallery   en het Inter-
national Development and Re-
search Centre in Ottawa op uit-
nodiging van de Royal Common-
wealth Society en de burgemees-
ter van Ottawa. Ambassadeurs 
kopen werken van haar en ze ex-
poseert in Lincoln Gallery in New 
York. Fernande schildert op Gra-
nada over het leven op het eiland, 
over Voodoo en over de histo-
rie van de Indianen, de Caraïben, 
de oorspronkelijke bewoners van 
West-Indië. Zij leidde samen met 
Ger Daniëls jarenlang schilder-
cursussen in hun atelier aan de 
Voorweg. Helaas moet zij dit nu 
alleen doen, Ger is door ziekte 
niet meer beschikbaar, maar zij 
heeft nog steeds het vuur waar-
mee ze ooit als veertienjarige be-
gon. Een enthousiasme dat aan-
stekelijk werkt op iedereen die 

aan de cursussen meedoet en 
er zijn leerlingen bij die al 20, 30 
en zelfs 40 jaar bij haar schilde-
ren. Een mevrouw van 96 moest 
vorige maand stoppen vanwege 
een beenblessure, maar had wel 
graag doorgegaan. Er is nu eni-
ge ruimte voor nieuwe talenten 
die een gedegen opleiding wil-
len gaan volgen. Het atelier in 
een oud schoolgebouw staat vol 
schilderijen van Ger Daniels, die 
vooral bekend werd door zijn il-
lustraties van tatoeages van in-
boorlingen die hij maakte voor 
het Rijksmuseum voor Volken-
kunde in Leiden en zijn schilde-
rijen die geïnspireerd zijn op Van 
Gogh, waarmee hij ook in het Van 
Gogh Museum heeft geëxpo-
seerd. U kunt binnen lopen elke 
donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. 
Tweeëneenhalf uur schilderen 
voor 15 euro en u betaalt alleen 
als u komt, u bent vrij in de keuze 
materiaal en onderwerp, maar zij 
adviseert en begeleidt wel.

Voor informatie en aanmelden 
kunt u bellen 023 5286336 bij 
voorkeur rond 17.00 uur of kijk 
op www.danielslaas.nl.

Ton van den Brink

Eva Meijer bij 
ilo ofi  a

Haarlem - Op woensdag 22 janu-
ari wordt de � losoof Eva Meijer 
geïnterviewd op basis van haar 
boek: De grenzen van mijn taal 
– een klein � loso� sch onderzoek 
naar depressie.

Deze avond belooft een specia-
le combinatie te worden van in-
terview en vragen vanuit de zaal. 
De bijeenkomst van het Filoso-
� sch café Haarlem vindt plaats in 
de Remonstrantse kerk, ingang 
Oranjekade 1, Haarlem en start 
om 19.45 uur. Na de pauze is er 
een dialoog met het publiek. En-
tree is € 5,- (geen pin).
www.� loso� schcafehaarlem.nl.

Concert big band Triple B
Vogelenzang - Op zondagmid-
dag 19 januari om 15 uur geeft 
big band Triple B een concert in 
dorpshuis Vogelenzang.

Het is de derde keer dat Triple B 
het jaar begint met een concert in 
Vogelenzang. De band uit Benne-
broek die geleid wordt door Lo-
renzo Mignacca speelt echte big 
band klassiekers zoals New York 
en Fly me to the moon.
Triple B ontstond bijna vijf jaar 
geleden. Muziekvereniging Kunst 
na Arbeid (KNA) uit Bennebroek 

besloot dat het tijd was voor een 
nieuwe impuls. Binnen korte tijd 
groeide Triple B uit tot een com-
plete big band met bijna dertig 
leden. 

De zaal gaat open om 14.30 uur. 
Kaarten voor het nieuwjaarscon-
cert zijn verkrijgbaar aan de zaal 
of te reserveren door een mailtje 
te sturen aan muziek@knabenne-
broek.nl. De toegangsprijs is €4,-.
Het dorpshuis bevindt zich aan 
de Henk Lensenlaan 2a in Voge-
lenzang.

Haarlemse Dichtlijn bij opening 
expositie in de Tuinkamer
Hoofddorp - Vanaf 31 januari is 
in Galerie de Tuinkamer in Hoofd-
dorp de expositie ‘Kleuren en vor-
men’ komen tot leven te zien, 
met werk van Francisca Henne-
man (Objecten van industrieel 
rubber en siliconen), Ceciel Krik-
haar (aquarel) en Guido Schnei-
der (beelden).

Tijdens de opening van de expo-
sitie op 31 januari om 16 uur dra-
gen Heemstedenaar Marten Jan-
se, Willemien Spook en Anneruth 

Wibaut van de Haarlemse Dicht-
lijn gedichten voor die speciaal 
voor deze expositie geschreven 
zijn. De expositie ‘Kleuren en vor-
men komen tot leven’ is te zien 
tijdens de opening op 31 janua-
ri om 16 uur en van 1 februari tot 
en met 21 maart op vrijdag en za-
terdag van 10 tot 17 uur en op af-
spraak.

Galerie de Tuinkamer,
Wilsonstraat 61, Hoofddorp.
www.galeriedetuinkamer.nl.

Foto aangeleverd door Triple B

Koor Haarlem 
Voices zingt 
‘Dido en Aeneas’
Heemstede/Haarlem - In haar 
zoektocht naar nieuwe uitda-
gingen geeft vocaal ensemble 
Haarlem Voices op 25 en 26 ja-
nuari 2020 twee bijzondere con-
certen. Op het programma staat 
Purcell’s opera ‘Dido and Aene-
as’ uitgevoerd in concertante 
vorm. Het koor wordt daarbij be-
geleid door het Castello Consort 
uit Den Haag. Het orkest bege-
leidt het koor op authentieke in-
strumenten, het geheel staat on-
der muzikale leiding van dirigen-
te Sarah Barrett. Voorafgaand aan 
beide concerten wordt een inlei-
ding verzorgd over het klassieke 
verhaal van Dido en Aeneas. De-
ze start 45 min voor aanvang en 
er zijn geen extra kosten aan ver-
bonden. Locaties: Zaterdag 25 ja-
nuari om 20.15 uur in de Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem en zondag 26 januari, 16 
uur in de Oude Kerk, Wilhelmina-
plein, Heemstede.
Meer info & reserveren:
www.haarlemvoices.nl.



Heemstede - Deze week start de 
Heemsteder met de nieuwe ru-
briek ‘Bij de redacteur aan tafel’. 
Persoonlijke verhalen en gesprek-
ken met Heemstedenaren in een 
ongedwongen huiselijke sfeer bij 
de redacteur thuis. Heemstede-
naren zoals u en ik. Over bijvoor-
beeld wat 75 jaar Vrijheid voor ie-
mand betekent of wat er zo mooi 
en uniek aan Heemstede is als ge-
meente of als inwoner. De aftrap 
van het eerste gesprek vond afge-
lopen donderdag 9 januari plaats 
met burgemeester Astrid Nien-
huis.

We moeten elkaar vaker de
vraag stellen wat vrijheid
betekent
Astrid Nienhuis: “Wat 75 jaar vrij-
heid voor mij betekent? Het zou 
goed zijn als we die vraag va-
ker aan onszelf stellen. We staan 
er, denk ik, soms te weinig bij 
stil. Dan bese�en we soms on-
voldoende hoe goed we het hier 
hebben qua vrijheid. Voor het sa-
men leven met elkaar, voor de 
democratie is vrijheid voorwaar-
delijk. Zoals de persvrijheid, de-
monstratievrijheid, vrijheid om te 
kiezen, maar ook de vrijheid om 
je leven in te richten zoals jij dat 
wilt. Deze vrijheden zijn het fun-
dament van hoe wij hier kunnen 
leven. Wat dat betreft is Neder-
land voor mij het mooiste land ter 
wereld. Als we ons te weinig re-
aliseren wat de basisbeginselen 
zijn van onze rechtsstaat, lopen 
we het risico te vergeten dat on-
ze vrijheden belangrijke verwor-
venheden zijn, waar veel o�ers 
voor gebracht zijn. Een vergelijk-
baar voorbeeld: enkele jaren ge-
leden is in de regio Waterland een 
watersnoodramp geoefend. De 
Waterlandse vloed was toen 100 
jaar geleden. Dat heeft geholpen 
in herinnering te brengen dat de 
hele regio het risico loopt onder 
water te lopen. Dat het niet zo 
vanzelfsprekend is dat we droge 
voeten houden. Zo is dat ook bij 
vrijheid. Dus het is goed om be-
wust stil te staan bij deze verwor-
venheid. Vrijheid is een kostbaar 
goed, zowel in de democratie als 
in je privéleven. Ik kan zelf kiezen 
met wie ik een relatie aanga, waar 
ik ga werken, wat ik wil doen in 
mijn vrije tijd. Mijn kinderen kun-
nen onderwijs genieten, zich ont-
plooien in de sport en hun passie 
ontdekken. Iedereen mag zeggen 
wat hij/zij wil. Natuurlijk altijd met 
de verantwoordelijkheid om res-
pectvol om te gaan met de vrij-
heid van de ander. Waar vrijheden 
botsen, heb je de verantwoorde-

16 januari
  Lezing over Suzanne Valadon 
bij Kon. NVVH-Vrouwennet-
werk. Herenweg 88a, het oude 
EHBO-gebouw in Heemstede. 
Aanvang 14 u. Toegang leden: 
gratis; niet leden: € 2,50.

  Ligconcert Tibetaanse klank-
schalen. WIJ de Luifel Heem-
stede, Herenweg 96. Heemste-
de Aanvang 20 u., kosten € 10,-. 
Reserveren: www. wijheemste-
de.nl of 023-54838 28.

23 januari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 u.

  Historische biogra�e�lm met 
lunch. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Van 10.30 tot 
13.30 u. Entree is €13,50 incl. 
lunch. Reserveren is verplicht, 
via www.wijheemstede.nl of 
via: tel.: 5483828.

23 januari en 5 februari
  Monnikenwerk: kloosterlingen 
aan het woord in Verhalenhuis. 
Van Egmondstraat 7, Haarlem-
Noord. 20 u., toegang € 5,-. Re-
serveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl/monnikenwerk.

30 januari
  Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding organiseert de le-
zing ‘Wat gebeurt er met de 
ziel na de dood?’ door schrijver 
Willem Glaudemans.  Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveldtlaan 17, Haarlem. 
Inloop 19 u, aanvang 19.30 u.   
Op basis van het ‘Boek van het 
Eeuwige leven - Een cursus in 
sterven’ neemt Glaudemans 
tijdens deze lezing de deelne-
mers mee op zielenreis.

17 januari
  Businessclub wereldvrouwen: 
hoe hou je overzicht over je 
geld? WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang 15.30 u. Opgeven op 
tel.: 023-5483828.

  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

31 januari
  Haarlemse Dichtlijn bij ope-
ning expositie in de Tuinkamer. 
Wilsonstraat 61, Hoofddorp. 
Om 16 u. De expositie ‘Kleuren 
en vormen komen tot leven’ 
loopt van 1 feb t/m 21 maart.

18 januari
  Mix-It Disco bij Plexat. Jeugd-
ruimte van Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
19.30 -22 u. Entree € 7,- incl. 2 
frisdrankjes. Meer informatie 
via 023 5483828 of per e-mail 
plexat@wijheemstede.nl.

▲

  ‘Paulus popelt op de Piazza del 
Popolo’. Cabaret. Adventskerk, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerden-
hout. Aanvang 15.30 u. met 
vrijwillige schaalcollecte.

  Werkdag op het Naalden-
veld. Verzamelen om 9.30 u. op 
de kleine parkeerplaats bij de 
ingang aan de Naaldenveld-
weg te Aerdenhout. Tot 14 u. 
Aanmelden via marcmargriet@
hetnet.nl. Of via www.ivn.nl/zk.

25 januari
  Voorlezen uit ‘Moppereend’ bij 
Boekhandel Blokker. Binnen-
weg 138 in Heemstede. Om 
10.30 u. Woensdag tweetalig 
( NL/Eng), zaterdag in het Ne-
derlands. Toegang vrij. Aan-
melden via 023 5282472 of 
www.boekhandelblokker.nl.

1 februari en 7 maart
  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
14 u., prijs: € 5,- per persoon.

19 januari
  Odeon Kwartet bij Theecon-
cert in de Oude Kerk. Wilhel-
mina-plein, Heemstede. Aan-
vang: 15 u. Toegang gratis, na 
a�oop deurcollecte waarbij uw 
bijdrage zeer welkom is.

  Concert big band Triple B 
in Vogelenzang. Dorpshuis,  
Henk Lensenlaan 2a, Vogelen-
zang Om 15 u, zaal open 14.30 
u. Toegang: €4,-, kaarten via 
muziek@knabennebroek.nl.

  Freaking vinyl throwback party 
in Café de 1ste  Aanleg. Raad-
huisstraat 103, Heemstede. 
Aanvang 15 u.

  Watervogels spotten in de Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen. Verzamelen om 10.30 u. 
bij ingang Oase, 1e Leijweg 
2, Vogelenzang. Vooraf aan-
melden is gewenst via e-mail-
adres andriesmok@gmail.com. 
Deelname is gratis. Om mee 
te doen heeft u een toegangs-
kaart van de AWD nodig.

26 januari
  10.000 stappenwandeling om 
10 u. vanaf het zwembad op de 
Sportparklaan 16, Heemstede.

20 januari
  Open Inloop Vriendinnenclub. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Om 14 u.

  Menu Gourmand in De Luifel. 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aan tafel van 17.15-18 u. Kos-
ten: € 11,50. Reserveren tot ui-
terlijk 10 u. op de dag zelf op: 
023 - 5483828.

21 januari
  Workshop digitale nalaten-
schap bij SeniorWeb. De Luifel/ 
WIJ Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 10-10.30 u. 
Toegang gratis. Aanmelden 
niet nodig.

  Lezing einde ondersteuning 
Windows 7 bij SeniorWeb. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Van 10-12 uur. Gratis. Op-
geven via www.wijheemstede.
nl of op: 023- 5483828.

  Lezing ‘De Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden’. De 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Om 13.30 u. Entrée: €5,-. 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of op tel.: 5483828.

21 januari, 4, 18 februari 
en 3 maart

  Ko�e met muziek op Plein1. 
WIJ Heemstede in Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
10.30-12 u. Kosten 20 euro 
p/k. Aanmelden op Plein1 
1e verdieping of via tel.: 023- 
5288510.

22 januari
  Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

  Het Nationale Voorleesont-
bijt, 9.15-10:15 uur Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Gratis.

  Maskers maken bij Knutselclub 
(5-10 jr) WIJ in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 13.30-15 u. Kosten: €5,- 
per keer of een kaart voor 5x 
kost € 22,50. Graag de kinde-
ren per keer aanmelden via tel.: 
5483828.

  Diner & Film: driegangendiner 
met drama�lm. WIJ in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Vanaf 18 u. aan tafel. Om 19.15 
u start de �lm. U betaalt voor 
Diner & Film samen € 17,50. Al-
leen �lm, entree €7,-. Opgeven 
via www.wijheemstede.nl of 
op 023-5483828.

  Voorlezen uit ‘Moppereend’ 
bij Boekhandel Blokker. Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Om 10.30 u. Woensdag twee-
talig ( NL/Eng), zaterdag in 
het Nederlands. Toegang vrij. 
Aanmelden gewenst via 023 
5282472 of www.boekhandel-
blokker.nl.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 januari

  Exposite Luna Meis ‘Egypte in 
de Luifel’. Herenweg 96, Heem-
stede. Info: www.lunameis.com.

  Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raad-
zaal, van het raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplaein 1, 
Heemstede.

31 januari t/m 1 juni
  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum. 
Spaarne 16, Haarlem. Meer in-
formatie op:  https://www.tey-
lersmuseum.nl/

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoorts-
museum.nl.
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Burgemeester Astrid Nienhuis met redacteur Bart Jonker.

Bij de redacteur aan tafel:

Lezing ‘De Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden’
Heemstede - Op dinsdag 21 ja-
nuari houdt Freek van Schie om 
13.30 uur de Trefpuntlezing ‘De 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden’, in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede.
De zeventiende eeuw wordt in 

de vaderlandse geschiedenis be-
schouwd als een bloeiperiode en 
kreeg daarom de bijnaam “Gou-
den Eeuw”. De koophandel �o-
reerde, drie van de vijf schepen 
die over de wereld voeren had-
den de driekleur in top. En in die-

zelfde tijd komen kunsten en we-
tenschappen tot een buitenge-
wone ontplooiing. De entree is 
€5,-. Deze populaire middagen 
zijn wel vaak snel vol. Wij advise-
ren u om te reserveren als u ver-
zekerd wilt zijn van een plekje.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9-13 
uur: tel.: 5483828.

lijkheid met elkaar in gesprek te 
gaan – zoals ik memoreerde in 
mijn nieuwjaarstoespraak – op-
recht naar elkaar te luisteren, vra-
gen te stellen met de wil om el-
kaars vrijheid in acht te nemen.

Straatfeesten prachtig initiatief
We wonen met ruim 27.000 men-
sen in het mooie Heemstede, 
waar we in goede harmonie en 
met zorg voor elkaar samen wil-
len leven. Daarvoor is belangrijk 
elkaar te kennen, elkaar de ruim-
te te gunnen en met elkaar te de-
len wat je belangrijk vindt. Heem-
stede kent vele buurten met 
straatfeesten. Hartstikke gezellig 
en een burgerinitiatief dat ik van 
harte toejuich. Bewoners zoeken 
elkaar op en doen dingen samen. 
Dat past ook bij de gedachte van 
’75 jaar Vrijheid’. Het zou mooi zijn 
als we in Heemstede gehoor ge-
ven aan de oproep van het Comi-
té 4/5 mei om – al dan niet rond-
om 4/5 mei – in de diverse wijken 
vrijheidsmaaltijden te organise-
ren. Heel laagdrempelig: zet de 
tafels en stoelen buiten en neem 
allemaal iets lekkers mee. Zo’n 
vrijheidsmaaltijd is een prachti-
ge kans om elkaar nader te le-
ren kennen, te achterhalen wat 
er speelt in de wijk en te ontdek-
ken wat je voor elkaar kunt bete-
kenen.

Versnelling van de 
samenleving
Natuurlijk onderken ik ook dat 
we het allemaal druk hebben. 
Via open bronnen op het inter-
net weten we veel over de wereld 
om ons heen en via de mobie-
le telefoon komt die informatie 
snel tot ons. Misschien raken we 
daardoor soms ook wel overprik-
keld. Er zit ook een versnelling 
in de samenleving: de digitalise-
ring speelt een steeds grotere rol 

in ons leven en op vele gebieden 
is sprake van innovatie en veran-
dering. We zien ontwikkelingen 
die we tien jaar geleden niet voor 
mogelijk hadden gehouden. Die 
veranderingen volgen elkaar in 
rap tempo op. Dat kan voor on-
rust, ongemak zelfs onzekerheid 
zorgen. De samenleving kent los-
sere verbanden dan in de tijd van 
de verzuiling. Ik bespeur ook een 
verharding in verhoudingen en 
de wijze waarop we met elkaar 
communiceren, zowel in per-
soon als via de sociale media. Dat 
schept afstand. In deze hectiek is 
het juist belangrijk om elkaar op 
te zoeken, live te spreken en van 
gedachten te wisselen.

Mooi samenspel van 
gemeenschap en gemeente 
En dat gebeurt gelukkig ook. 
Soms leidt dat tot de mooiste ini-
tiatieven. Zoals Duurzaam Heem-
stede, het afvalscheidingsproject 
in de wijk Merlenhoven, Plein1, 
Kom In Mijn Tuin, Meergroen, 
de wijkwandelingen, het Haven-
lab. Allemaal mensen die op zoek 
gaan naar verbinding en samen 
iets willen betekenen voor elkaar 
en de samenleving. Het program-
ma ‘Wij maken Heemstede’ is ook 
een mooi voorbeeld, waarbij in-
woners, ambtenaren, college-
leden en raadsleden met elkaar 
verkennen hoe het samenspel 
van gemeenschap en gemeente 
nader vorm kan worden gegeven. 
Via het programma ‘Democratie 
in actie’ ondersteunt het Ministe-
rie van BZK de verkenning van die 
nieuwe verhoudingen in de loka-
le democratie. Want samen ma-
ken we Heemstede, waarmee we 
de vrijheid vieren die we al 75 jaar 
te koesteren”, aldus burgemees-
ter Astrid Nienhuis.

Bart Jonker

75 jaar vrijheid

VVD houdt derde sessie 
energietransitie: de lokale effecten
Heemstede - Maandag 27 janua-
ri om 20 uur (inloop 19.30 uur) or-
ganiseert VVD Heemstede de der-
de avond over de energietransi-
tie, bij Café de 1ste aanleg, Raad-
huisstraat 103 in Heemstede. De-
ze keer met de focus op de loka-
le impact.

Het Nationaal Programma Re-
gionale Energie Strategie (RES), 
de Nederlandse uitwerking van 
de internationale klimaatafspra-
ken van Parijs, gaat veel gevolgen 
hebben voor de lokale publie-
ke infrastructuur voor energie. 
Maar ook in uw eigen huis krijgt 
u daar mee te maken. En, u kunt 
zelf meer doen dan u denkt en 

vaak voordeliger dan u vermoedt. 
Te gast zijn weer twee experts: 
Marco Berkhout van de Ener-
gieregio Noord-Holland Zuid en 
Wigger Verschoor van de organi-
satie ThuisBaas.  Deze beide gast-
sprekers bestrijken dus zowel de 
publieke als de particuliere kant 
van de lokale energietransitie.

Marco Berkhout is programma-
manager voor de Energieregio 
Noord-Holland Zuid. Hij is in onze 
regio verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Regionale Ener-
gie Strategie (RES), die in een sa-
menwerking tussen provincie, 29 
gemeenten  en 3 waterschappen 
tot stand moet komen. Dat is een 

complexe opgave met veel ver-
schillende belangen. Marco legt 
uit wat er gebeurt, wat dit lokaal 
betekent en hoe u daar invloed 
op hebt.

 Wigger Verschoor is operationeel 
directeur van ThuisBaas, een soci-
ale onderneming die is opgericht 
door Urgenda met als doel alle 
huizen in Nederland energieneu-
traal te maken.

In samenwerking met vele ande-
re ondernemingen heeft Thuis-
Baas inmiddels bij 200 huizen van 
heel diverse types aangetoond 
dat het kan. Wigger legt uit hoe 
ThuisBaas dat heeft gerealiseerd.

loeme or o oe t fig ra te
Regio - Heb jij er altijd al eens van 
gedroomd om een keer te stralen 
op zo’n schitterende praalwagen 
tijdens het Bloemencorso Bollen-
streek? Grijp dan nu je kans en 
meld je aan als corso-�gurant.

Om deel te kunnen nemen aan 
het Bloemencorso Bollenstreek 
moet je wel minimaal 18 jaar oud 
zijn en tijdens het corsoweekend 
zowel op vrijdagavond 24 april 
als zaterdag 25 april beschikbaar 
zijn. Of je nu jong of oud bent dat 

maakt niet uit, want het is toch al-
tijd je enthousiasme dat telt.

Vrijdagavond 24 april is het ver-
lichte corso in Noordwijkerhout 
en zaterdag 25 april is de gro-
te optocht van Noordwijk naar 
Haarlem, waarbij ook Heemstede 
wordt aangedaan. En voor dege-
nen die hun ervaring als corso�-
gurant met een dagje willen ver-
lengen is er de mogelijkheid ook 
op zondag 26 april van de partij 
te zijn als de praalwagens in het 

centrum van Haarlem te bewon-
deren zijn.
Vanuit de corso organisatie wor-
den behalve de indeling van de �-
guranten op en rond de praalwa-
gens ook alle kostuums en make-
up geregeld. Een lunch en diner 
op corsozaterdag is inbegrepen, 
alsmede een onvergetelijke erva-
ring als corso�gurant.

Meer informatie of aanmelden? 
Mail dan naar: mailto: entertain-
ment@bloemencorso.info.

Astrid Nienhuis: “Heemstedenaren 
maken samen Heemstede”

10 15 januari 2020



Net als in de rest van Nederland, hebben 
we ook in onze regio de opgave om 
meer duurzame energie op te wekken via 
zonnepanelen en windmolens. We noemen 
dit de Regionale Energie Strategie (RES). De 
ruimte is schaars in de regio IJmond/ Zuid-
Kennemerland, waar Heemstede onder valt. De 
opdracht is daarom een flinke uitdaging.

Wat vindt u van duurzame energie 
opwekken in de buurt? 
De afgelopen maanden zijn er voor onze regio 
drie verschillende scenario’s geschetst voor 
het opwekken van duurzame energie. De 
gemeente nodigt u uit mee te denken en in 
gesprek te gaan over de geschetste scenario’s. 
Wat vindt u belangrijk als het gaat om zonne- 
en windenergie opwekken in deze regio en 
bij u in de buurt? Heeft u zelf ideeën over de 
opwekking van duurzame energie? Waar ziet 
u kansen en wat kunt u zelf bijdragen? Lees 
meer op www.heemstede.nl/energietransitie

Meld u aan
Op dinsdagavond 21 januari 2020 kunt u in 
het gemeentehuis van Heemstede meepraten 
over zonne- en windenergie. Het is een 
uitgelezen kans om mee te denken over de 
kaders waarbinnen de komende jaren meer 
duurzame energie opgewekt gaat worden. 
Meld u per e-mail aan via m.middendorp@
heemstede.nl. Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging met het programma.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 januari 2020

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:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

21 januari in het gemeentehuis
Praat mee over zonne- en 
windenergie 

Enthousiaste receptie/
kantoorvrijwilliger
Vind je receptiewerk leuk? En heb je 
affiniteit met ouderen en kun je werken met 
computers? Voor één dagdeel per week zoeken 
wij een vrijwilliger bij WIJ Heemstede - Plein1. 
Hier komen veel ouderen langs. Je geeft 
hen informatie over onze activiteiten en/of 
diensten. 

Vrijwilliger gezocht om lamp 
op te hangen
Een dame uit Heemstede zoekt hulp voor het 
ophangen van een lamp boven de eettafel. 
Ook moet het snoer van de tafelventilator 
worden vervangen (het nieuwe snoer heeft ze 
al gekocht). Wie helpt haar? Je hulp wordt zeer 
gewaardeerd!

Vrijwilliger Kapelvieringen en meer
Speciaal voor de zusters vanuit de katholieke 
congregatie zoeken we vrijwilligers die 
affiniteit hebben met het rooms-katholieke 
geloof. Iedere zondag worden bij Huize 
Bosbeek kapelvieringen gehouden. Wij zoeken 
vrijwilligers die 2x per maand helpen bij het 
halen en brengen van bewoners naar deze 
kapelvieringen. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Workshop Positief Opvoeden 
‘Omgaan met emoties 
van tieners’
Op donderdag 29 januari (en niet op 
7 maart zoals eerder in deze krant is gemeld) 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) de gratis Positief Opvoeden workshop 
‘Omgaan met emoties van tieners’. De 
workshop vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1. 
Tijdens deze workshop krijgen ouders 
informatie over factoren waardoor tieners 
emotioneel kunnen worden. Er worden 
praktische suggesties gegeven over hoe je als 
ouder je tiener kan leren omgaan met emoties.
Ouders, die kinderen hebben in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar, kunnen zich hiervoor aanmelden 
via www.cjgheemstede.nl. 

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 23 januari 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een opgelegde last 
  onder bestuursdwang m.b.t. de 
  verwijdering van vaartuigen 
  (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 137, het uitbreiden van een 

winkelpand, wabonummer 518402, 
ontvangen 25 december 2019

- Laan van Rozenburg 4, constructieve 
doorbraak, wabonummer 518212, 
ontvangen 24 december 2019

- Lijsterbeslaan 1, het plaatsen van een 
dakterras, wabonummer 523665, 

 ontvangen 1 december 2019
- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 

reclame, wabonummer 512212, 
 ontvangen 10 december 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 1, het plaatsen van 

een overkapping met zonnepanelen, 
wabonummer 516393, 

 verzonden 9 januari 2020
- Binnenweg 100, het uitbreiden van de 

bovenwoning op de eerste verdieping 
aan de achterzijde, wabonummer 507896, 
verzonden 6 januari 2020

- Dr. P. Cuyperslaan 3, het optrekken van de 
zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 515986, 
verzonden 7 januari 2020

- Fazantenlaan 59, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 511527, 
verzonden 7 januari 2020

- Glipper Dreef 194A, het wijzigen van 
de constructie van een tussenmuur bij 
het trappenhuis, wabonummer 512339, 
verzonden 7 januari 2020

- Jan P. Strijboslaan 3, diverse 
gevelwijzigingen, wabonummer 498222, 
verzonden 7 januari 2020

- Lijsterbeslaan 1, het plaatsen van een 
dakterras, wabonummer 523665, 

 verzonden 9 januari 2020

- Van Merlenlaan 28A, het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 473368, 

 verzonden 6 januari 2020
- Zandvoortselaan 157, het wijzigen 

van de entree pui en inpandige 
constructiewijzigingen, wabonummer 
506022, verzonden 6 januari 2020,

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen 

van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
ontvangen 5 december 2019

- Bronsteeweg 10, het vervangen van een 
reclamedoek, wabonummer 510654, 
ontvangen 10 december 2019

- Hageveld 1, het bouwen van een garage 
en een tuinberging, wabonummer 508562, 
ontvangen 6 december 2019

- Julianaplein 1, het wijzigen van de 
fietsenstalling achter Plein 1, wabonummer 
517169, ontvangen 23 december 2019

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
- Julianaplein 1, het wijzigen van de 

fietsenstalling achter Plein 1, wabonummer 
517169, ontvangen 23 december 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.



Amnesty zoekt collectanten
Heemstede - Wordt u dit jaar óók 
een van de 15 duizend collectan-
ten die de straat opgaan om geld 
in te zamelen voor Amnesty In-
ternational? De jaarlijkse collec-
teweek van Amnesty vindt plaats 
van 9 t/m 14 maart.
 
Wilt u meer informatie of wilt u 
zich aanmelden als collectant? 

Kijk dan op www.amnesty.nl/col-
lecte. Of mail naar:
collecteservice@amnesty.nl.

U kunt tot 31 januari ook contact 
opnemen met de collectecoördi-
nator Haarlem. Zijn naam is John 
Schrama en zijn mailadres john.
tango@hotmail.com. Vermeld 
daarbij ook uw adresgegevens.

Workshop digitale 
nalatenschap bij SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 21 ja-
nuari is er wederom een open in-
loop van SeniorWeb van 10-12 
uur in de Luifel/WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede.

Van 10 tot 10.30 uur wordt de 
workshop   ‘Regel uw digitale na-
latenschap’ gehouden. 

Als iemand is overleden is het 
voor nabestaanden vaak heel 
moeilijk toegang te krijgen tot 
diens computerbestanden. Het is 

verstandig deze digitale nalaten-
schap tijdig goed te regelen. Piet-
Hein Buur, vrijwilliger van Senior-
Web Haarlem, legt uit hoe u dat 
kunt doen.

Aansluitend aan de presentatie 
helpen de ervaringsdeskundigen 
van SeniorWeb u graag met vra-
gen over PC, laptop, tablet, iPad 
of smartphone. Neem uw eigen 
apparaat mee. Toegang voor de-
ze inloopochtend is gratis. Aan-
melden is niet nodig.

RCH klaar voor de voorjaarscompetitie
Heemstede - De winterstop in 
de voetballerij is altijd wel een 
dingetje. Ooit ontstaan bij zwa-
re winters met veel sneeuw en 
dus kans op afgelastingen en 
dus een verstoring van de com-
petitie.

De winters van de laatste jaren 
stellen niet zoveel meer voor en 
het bezit van minimaal 1 kunst-
grasveld bij verenigingen geeft 
toch de vraag: “Waarom een 
winterstop?”.

De winterstop wordt echter 
vooral gebruikt voor herinrich-
ting van de competities. Soms 
zitten teams te hoog ingedeeld, 
maar andersom kan natuurlijk 
ook en dan benut de KNVB de 
winterstop om teams zodanig 
te plaatsen dat ze in een gelijk-
waardige poule terecht komen, 
een soort promotie/degrada-
tie, maar zodanig dat de spe-
lers plezier in het voetbal blij-
ven houden.

Daarnaast kun je bij de winter-
stop ook winterkampioenen 
benoemen en zo had RCH in de 
najaarscompetitie twee winter-
kampioenen: de O11-2 en de 
O13-1.

O11-2 kampioen.

O13-1 kampioen.
Foto’s:  Harry Opheikens

Van de week mijmerde ik even over de eerste 
vakantie zonder ouders. Als tiener ging ik toen 
samen met mijn zus op strandvakantie naar El 
Arenal op Mallorca. Ik herinner me dat nog als de 
dag van gisteren.

We kwamen op de luchthaven van Palma de Mal-
lorca aan en baanden ons een weg zeulend met 
de zware ko� ers richting uitgang, op zoek naar 
de hostess van onze touroperator. Wij zoeken. Er 
stonden allemaal representatieve dames keurig 
in uniform en sjaaltjes van diverse reisorganisa-
ties op een rij. De laatste hostess was voor ons: 
een totale desillusie. Een wat gezette zweteri-
ge slonzige vrouw doemde op met een verscho-
ten blauw T-shirt dat over haar buik bungelde en 
weinig � atteus afkleedde, van voren voorzien 
van een � inke vetvlek waar je niet omheen kon. 
Het is dat op het klembord met de passagierslijst 
een versleten sticker met het logo van de tour-
operator zat, anders waren we haar zo voorbij 
gelopen. Echt vriendelijk was ze niet, een beetje 
een kenau. Ma Bijdehand. Het was natuurlijk ook 
niet zo’n dure reis die we geboekt hadden.

In de bus op weg naar het hotel, stelde ze zich 
voor, gevolgd door de zin: “En als er wat is, dan 
vind ik het wel zo lief als u dat meldt.” Daarna 
dreunde ze verveeld de veel te dure excursies op, 
waarbij volgens haar de jeeprally over het eiland 
wel het hoogtepunt was. “En geeft u die jongens 

in de jeep maar een extra riante fooi, want ze 
doen het hartstikke leuk en niet voor niets”, be-
nadrukte ze daarbij. Naarmate het warmer werd 
in de bus, werd haar T-shirt nat van het zweet. Zo 
hielp de Spaanse zon die verdomde vetvlek te 
camou� eren.

A� jn, hostess zijn is natuurlijk ook geen vetpot. 
En zeker niet eenvoudig. Ik sprak ze weleens en 
de verhalen die je dan hoort, daar lusten de hon-
den geen brood van. Zo moeten ze dag en nacht 
beschikbaar zijn voor noodgevallen en calami-
teiten.  Een van de reizigers belde zo’n hostess 
in het holst van de nacht uit haar bed om zo’n 
‘noodgeval’, want ‘een van de twee badkamer-
lampjes had het begeven’. Het andere lampje 
deed het dus nog gewoon. Daarvoor bel je dan 
iemand uit zijn nest. Doe normaal, hoe klein is je 
wereld dan?

Een andere hostess moest prompt een zieke En-
gelse hostess van een collega touroperator ver-
vangen en linea recta met een groot deel van het 
Britse reisgezelschap door naar het ziekenhuis 
wegens opgelopen verbrandingsverschijnselen 
en zonnesteken. Die bleke Britten hadden name-
lijk meteen na aankomst de godganselijke dag in 
de brandende zon op het strand liggen bakken, 
zonder enige bescherming. Brandend zand dus. 
Dan wordt zo’n wellness resort een hellness. En 
dan wil je als hostess ook wel met de noorder-
zon vertrekken.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Ma Bijdehand

Historische 
biografi efi lm 
met lunch
Heemstede - Op donderdag 
23 januari is een historische 
biogra� e� lm (2018), waarna u 
gezellig samen de lunch kunt 
gebruiken in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met: 023-5483828.  Van 10.30 
tot ongeveer 13.30 uur. De en-
tree is € 13,50 inclusief lunch. 
Reserveren is verplicht, om te-
leurstellingen te voorkomen. 

Dit kan via:
www.wijheemstede.nl of tele-
fonisch van op werkdagen tus-
sen 9.00-13.00 uur: 
el.: 5483828.

Lezing einde ondersteuning 
Windows 7 bij SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 21 ja-
nuari start de open inloop van 
SeniorWeb met een presenta-
tie waar Wim Hoes alles over het 
einde van de ondersteuning van 
Windows 7 vertelt en wat dit voor 
u kan betekenen.

Locatie: de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Van 10-12 uur. Hier 

kunt u terecht met al uw vragen 
over uw smartphone of tablet. U 
kunt dan ook uw eigen apparaat 
meenemen. Deze presentatie 
duurt ongeveer een half uur. De 
Open Inloop is gratis.

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt u: 
023- 5483828.

Diner & Film: driegangendiner 
met dramafi lm
Heemstee - Woensdag 22 janu-
ari vindt een Diner & Film plaats, 
een driegangendiner met daarna 
een drama� lm (2018), bij WIJ in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. 

Vanaf 18.00 uur kunt u aan ta-
fel en om 19.15 uur start aanslui-
tend de � lm. Voor het menu kunt 

u vanaf vrijdag 17 januari kijken 
op www.wijheemstede.nl.
U betaalt voor Diner & Film sa-
men € 17,50. U kunt natuurlijk 
ook alleen naar de � lm, dan is de 
entree € 7,-. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of belt u 
met 023-548 38 28 op werkdagen 
tussen 9.00-13.00 uur.

Heemstede - Op maandag 20 
januari om 14 uur vindt bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, de Open In-
loop Vriendinnenclub plaats. U 
kunt kennis komen maken met 
de vrouwen die zich inmiddels al 
hebben aangemeld bij de Vrien-
dinnenclub.
Wilt u vooraf al even contact belt 
u dan met Corrie van Rijn op 023-
822 42 97 of Ellen Swart bij WIJ 
Heemstede tel. 023-5483828.

Open Inloop 
Vriendinnenclub

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
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 stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Beleidsregel Bibob 
Heemstede 2020
Op 7 januari 2020 hebben zowel het college 
als de burgemeester, ieder voor zover hun 
bevoegdheid strekt, de Beleidsregel Bibob 
Heemstede 2020 vastgesteld. Artikel 3 van 
deze beleidsregel treedt met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 1 januari 2020 en de 
overige artikelen treden met ingang van 
1 februari 2020 in werking. De beleidsnotitie 
Wet Bibob gemeente Heemstede is hiermee 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering 
gemeentelijke boom bij 
Zandvoortselaan 169
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 169: 1 iep, 

Ø 80-90 cm. (zwamaantasting/ houtrot in de 
kroon, herplant 1 boom aan de Constantijn 
Huygenslaan in het voorjaar 2020)

Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
29 januari 2020 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 
76. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg




