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Brieven uit Nederlands-Indië tussen 1937-1947

Getuigenissen van een gezin in oorlogstijd
vankelijk comfortabele leventje van het gezin krijgt een wending met de bezetting van NederHeemstede - In mei 2020 vie- land en twee jaar later van Indië.
ren we dat het 75 jaar geleden is Marijke van der Laan- Rempt (83)
dat Nederland werd bevrijd. Aan woont al ruim 60 jaar in Heemstede andere kant van de wereld, de. Daar treffen we haar samen
in Nederlands-Indië moeten ze met haar zes jaar jongere zus Jetnog enkele maanden wachten. teke Bolten-Rempt.
Het onlangs verschenen boek
‘Een roze bril is onontbeerlijk’ be- Heimwee naar Holland
vat een uitgebreide brievenver- “Het was niet gemakkelijk voor
zameling uit die tijd. We volgen Emma om te wennen aan Inhet dagelijkse wel en wee van het dië, aan de grote cultuurverschilechtpaar Rempt-Schepers gedu- len met Nederland en het herende tien jaren die een kantel- te, vochtige klimaat”, vertelt Mapunt bleken in onze vaderlandse rijke. “Na de geboorte van mijn
geschiedenis. De wekelijkse brie- broer in 1939 en met de oorven van Emma en Dirk zijn ge- logsdreiging die boven Nederricht aan hun familie in Den Haag. land hing, raakte ze in een deHet zijn getuigenissen van hoop pressie. Je zou het nu een burnen optimisme en onmisken- out noemen.” De berichten naar
baar ook heimwee. Dirk is in Ba- Den Haag getuigen van een groot
tavia opgeklommen naar de po- verlangen naar Nederland en
sitie van directeur van de NILL- het ouderlijk huis: “De band met
MIJ en Emma heeft interesse op haar ouders was bijzonder hecht
cultureel gebied en speelt cello. en de wekelijkse brieven vormZij heeft de zorg voor de kinde- den de kurk waarop ze dreef.”
ren van Dirk en zijn eerste vrouw De postverbinding met Nederdie op 37-jarige leeftijd was ge- land stopte abrupt met de instorven. Na hun huwelijk krij- val van Duitsland in mei 1940
gen Emma en Dirk nog een doch- en onzekere tijden braken aan
ter Marijke, gevolgd door Menno voor het gezin. Jetteke: “Ze
en Henriëtte (Jetteke). Het aan- maakten zich grote zorgen over

75 jaar vrijheid

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

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

Kwaliteitsslagerij

Marijke van der Laan- Rempt en Jetteke Bolten-Rempt.
de familie en met name Emma’s joodse moeder. Alhoewel
ze toen nog geen idee hadden
wat Joden te wachten stond.”
Met de inval door het Japanse leger in 1942 werd ook Nederlands-Indië betrokken bij
de
Tweede
Wereldoorlog.
Marijke heeft nog herinneringen aan die tijd: “Mijn vader, Dirk,
moest het leger in en het gezin
werd in 1943 geïnterneerd in het
grote vrouwenkamp in Bandung,
waar Jetteke als baby ternauwernood aan de dood ontsnapte
door bacillaire dysenterie en ondervoeding.”

werd nog nauwelijks gepraat, er
was sowieso weinig begrip onder de Nederlanders. Nederland
moest opkrabbelen en herstellen.
Marijke: “Onze moeder kwam pas
met haar in het kamp bijgehouden dagboek naar buiten toen ze
85 jaar was. Ze hield zich staande
met haar kinderen door haar optimisme.
De roze bril van de titel van
het boek refereert hieraan.”
Het boek ‘Een roze bril is onontbeerlijk’, verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker, is het eindresultaat
van veel speurwerk en het checken van feiten. Hoe kijken de zussen naar dit proces? “We hebben
er 5 jaar over gedaan om de brieven te ontcijferen en te digitaliseren. Je beseft dan dat ze naast de
persoonlijke verhalen van een familiekroniek een minutieuze verslaggeving vormen van de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in Europa. Je kunt ze getuigenissen noemen van een bijzonder
tijdperk, gezien door de bril van
een Nederlands gezin in de verre kolonie die nu Indonesië heet.”

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

TROTS VAN DE KEURSLAGER

www.mandarin-heemstede.nl

Bavette

100 gram

2,49

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Wat te doen met het
gemeentelijk onroerend goed?
Heemstede - In de vergadering
van de Commissie Middelen van
15 januari lag een stuk op tafel
met de vraag met wat Heemstede moet doen met haar onroerend goed dat de gemeente in
bezit heeft. Heemstede heeft een
stuk of vijftig panden, gymzalen,
tuinen, tennisbanen etc. in bezit. De vraag is in hoeverre deze
bezittingen strategisch zijn, van
maatschappelijke waarde zijn of
wettelijk verplicht zijn om te behouden.

deropvang aan de Bosboom
Toussaintlaan 18 maken zich grote zorgen. Kunstenaars Karola
Veldkamp en Atie Boonstra kwamen op 15 januari bepleiten om
ze toch alsjeblieft te laten zitten.
Floyd Hasselbaink, eigenaar van
de sport- en dansschool, in hetzelfde pand, heeft grote moeite
met de gedachte dat hij het pand
zou moeten verlaten. Ruim 500
leerlingen, waaronder een aantal jeugdigen met sociale problemen, dreigen verstoken te raken van een zinvolle begeleiding.
Heemstede staat voor mogelij- Desnoods wil hij het pand van de
ke forse investeringen om haar gemeente kopen. “Het zal zo’n
bezittingen te onderhouden en vaart niet lopen”, suste wethouvooral, op termijn, tegen hoge der Van der Have de emotie. Er
kosten te verduurzamen. In een is niets besloten, zij gaat met alle
aantal gevallen gaat het om be- betrokkenen nog in gesprek. HBB
zittingen waarbij je je kunt afvragen of het tot de taak van de gemeente behoort deze aan te houden. Tuinen bij de Cruquiushaven of restaurant Groenendaal.
De ambtswoning van de burgemeester, een woning aan de Herenweg of een tennispark. De
raad mag binnenkort meepraten
welke bezittingen ze wil behouden. In principe is de verkoop een
autonome bevoegdheid van het
college, maar gezien de mogelijke impact is het goed als ook de
gemeenteraad bij de besluitvorming wordt betrokken.
Huurders van de ateliers, sporten dansschool alsmede de kin-

BEZORGER/STER

MET SPOED GEVRAAGD:

- Omg. Haemstedeplein/Postlaan te Heemstede, 250 kranten

In 1945 nog geen bevrijding
Met de bevrijding in augustus
1945 kwam er echter geen eind
aan de ellende, er heerste totale chaos die wordt beschreven
in de inmiddels herstelde briefwisseling. Het gezin werd herenigd, iedereen had wonderwel de verschrikkingen overleefd, hoewel Dirk lange tijd herstellende was vanwege mishandeling, honger en zware arbeid.
In maart 1946 keerde het gezin
terug in Nederland. Over Indië Mirjam Goossens

Chinees Restaurant

de Heemsteder

sprak zich op voorhand alvast uit
tegen het afstoten van het gebouw te zijn. Veel aan verduurzaming hoeft er volgens de kunstenaars en de sportschooleigenaar niet te worden besteed. Zij
hebben gezien hun activiteiten
juist geen behoefte aan vloerverwarming of een warmtepomp. Er
staan nog veel meer gebouwen
op de lijst. Wat daarmee gaat gebeuren is dus nog onderwerp van
gesprek.
Binnenkort komt het college met
meer uitgewerkte voorstellen
waarover dan door de politieke
partijen een standpunt kan worden ingenomen.
Eric van Westerloo

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Foto: Bart Jonker

Onthulling Holocaustmonument
‘Levenslicht’ voor het raadhuis
Heemstede - Op maandag 27 januari is het 75 jaar geleden dat
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.
Over heel de wereld wordt daar
bij stilgestaan. Tijdens de Holocaust zijn 163 Joodse Heemstedenaren en Joden die in Heemstede waren ondergedoken vermoord. Om hierbij stil te staan
vindt op 27 januari om 16 uur een
herdenking plaats bij het tijdelij-

ke Holocaustmonument Levenslicht. Dit monument staat tot en
met 2 februari voor het raadhuis
van Heemstede op het Raadhuisplein 1; het maakt deel uit van
een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan 171 Nederlandse gemeenten
deelnemen. Iedereen is van harte uitgenodigd bij de herdenking
op het Raadhuisplein aanwezig
te zijn.

Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Dat Adriaan Pauw een belangrijk man was, wordt wel aangetoond
door het hoge bezoek dat hij ontving op
het Oude Slot. Vele koninklijke hoogheden werden door hem hier ontvangen.
Adriaan was een politiek tegenstander
van Frederik Hendrik. Frederik Hendrik
kon de vredesplannen niet langer blokkeren en in 1648 kwam met de Vrede van
Münster een einde aan de Tachtigjarige
Oorlog. Naar aanleiding van dit vredesverdrag in
1648 heeft Adriaan Pauw de voormalige houten toegangsbrug
laten vervangen door een stenen brug, de huidige ‘Pons Pacis’
oftewel Vredesbrug. Het materiaal voor deze brug bestaat uit
stukken steen van de Marepoort in Leiden. De brug is tijdlang afgebroken en opgeborgen geweest en later op de oude plaats teruggebracht.
Bronnen o.a.: Post Verkade Groep en HVHB.
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (85)

Zandvoortselaan 155 had als
eerste onderneming ‘Magazijn
de Leidsche Vaart’ van H. Puttenaar (open per 1 mei 1929) voor
o.a. sportkleding, huishouden tafellinnen, ondergoed enz.
Evenals alle winkels heeft ook
nr. 155 een bovenwoning.
In januari 1932 overleed de weduwe Puttenaar. Zij wordt in het
adressenboek van Heemstede
van 1932 al weduwe genoemd.
Het ‘Magazijn de Leidsche Vaart’
blijft echter genoemd worden.

Bijna wekelijks staan er advertenties in het Haarlems Dagblad en De Eerste Heemsteedsche Courant. Op 1 juli 1932
zien we in een advertentie: ‘Hk.
D. Leih, uurwerk- en horlogemaker op het adres: ‘Magazijn
De Leidsche Vaart, Zandvoortschelaan 155’. Ook de kleding
e.d. blijft verkocht worden. Op
5 mei 1933 wordt in een advertentie in het Bloemendaals
Weekblad wegens opheffing
een algehele uitverkoop aangekondigd met 20 tot 50 cent kor-

ting per artikel. D. Leih zit er dan
ook nog.
In het Bloemendaals Weekblad
van 23 juni 1939 is Drukkerij
Melis op nr. 155 gevestigd.
Op 2 september 1941 opende
Th. Beenken een ‘Heerenkapsalon’ op nr. 155. Op 18 mei 1950
wordt in het Haarlems Dagblad
de winkel op nr. 155 te huur
aangeboden (fl.1040,-) en er is
zelfs een openbare verkoop van
het pand. Tot zeker 1961 blijft
Beenken in de adressenboeken
vermeld worden.

De toen-foto komt van de site
SERC (jaren 30). De nu-foto van
Harry Opheikens is van 19 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 beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Expertavond op raadhuis
over afval scheiden

Zo vertellen bewoners van Merlenhoven over de proef in hun
wijk om meer afval thuis te scheiden en zo te komen tot minder
restafval. Wat er in het land speelt
en welke keuzes gemeenten zoal
Heemstede - Steeds minder af- bent van harte welkom. Zo leren maken, vertelt een landelijke afval: hoe krijgen we dat in Heem- we samen meer over afval schei- valexpert.
stede voor elkaar? Op dinsdag- den en de meest effectieve ma- De gemeente Lisse en Leiden deavond 4 februari om 20.00 uur nier voor Heemstede.
len hun ervaringen met bronlaat de gemeenteraad zich inforscheiding en nascheiding.
meren over afval scheiden. Af- De expertavond vindt plaats in
valscheiding kan op verschillen- het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Na deze expertavond bespreekt
de manieren: direct bij de bron Heemstede. Het doel is dat ie- de commissie Ruimte de ver(waarbij het afval al gescheiden der na afloop naar huis gaat met volgstappen om tot een besluit
wordt ingezameld) of achteraf bij meer kennis, zodat de raad een over de afvalzameling te komen.
de afvalverwerker (nascheiding) gedegen besluit kan nemen over Deze bespreking vindt plaats in
of met tussen-varianten. Experts de afvalinzameling in Heemste- de vergadering op donderdag 13
en ervaringsdeskundigen vertel- de. Verschillende mensen komen februari (aanvang 20 uur) in het
len op 4 februari over de ervarin- hun expertise en ervaringen de- raadhuis. Ook hier bent u uitergen en nieuwste inzichten. Ook u len.
aard van harte welkom.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 26 januari, 10u.
ds. Jolien Nak.
www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 26 januari, 10u.
Spreker: Piet Jonkers
van Near East Ministries.
www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek
Zondag 26 januari, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 26 januari, 10u.
Oude Kerk, ds. A. Molendijk,
crèche en kinderkring.
www.pknheemstede.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 26 januari, 10u.
Ds. P. Terpstra (Heemstede).
www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

H. Bavo parochie

Holy Mass

Herenweg 88 Heemstede

Hoogmis; Nederlands
pater Tristan Perez
Zo 18.45u. Plechtig Lof

Zondag 26 januari, 10u.
Eucharistieviering m.m.v.
In Between. Pastor R. Verhaegh.

Za. 17u.
Zo 10u.

Donderdag 30 januari, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Boekbespreking ‘Een gebroken
wereld heel maken’

Wo 10u.

H. Mis

Bennebroek - Op donderdagavond 30 januari spreekt Hans
van der Heiden, voormalig predikant uit Haarlem, in het Trefpunt,
Akonietenplein 1 te Bennebroek.
Aanvang 20 uur.

Uitslag stemming nieuwe
Belvedère vastgesteld

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

www. parochiesklaverblad.nl

Het is een ideaal boek, hoopvol
en moedgevend om kennis van
te nemen. Dat vindt plaats onder
leiding van de vertaler Hans van
der Heiden.
Jonathan Sacks ontving de prestigieuze Templetonprijs voor zijn
levensbeschouwelijke bijdrage.
De prijs is eerder toegekend aan
o.a. de dalai lama, Moeder Theresa en Tomas Halik. Sacks houdt
ons voor dat het ongeluk dat
ons treft niet het einde hoeft te
zijn, maar kansen biedt voor een
nieuw begin.

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

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

H. Mis

Inleider Hans van der Heiden.

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Di 9u.

Geluk is niet zoveel mogelijk succes, maar het vermogen om uit
de gebrokenheid toch een goed
leven te maken. Dat is de boodschap van rabbijn Jonathan
Sacks. Je kunt heel succesvol zijn,
maar toch beseffen dat je leven
zinloos is, omdat je niet in staat
bent liefdevolle relaties te creëren. Het is niet nieuw , maar het
moet keer op keer gezegd worden.
In zijn boek ‘Een gebroken wereld

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Latere adresboeken (jaren 70)
geven geen winkels, wel bewoners op nr. 155, waaronder een
bioloog. In 1989 is de kapsalon omgebouwd naar kaaswinkel en komt op de Zandvoortselaan 155 ‘de Tromp Winkel’ (vanaf 2007 op nr. 175).
Op 23 november 2012 bestond
bloemenwinkel ‘Rosa Rosa’ 5
jaar (Bron: de Heemsteder 2111-2012). Per 1 december 2019
zit ‘Bloemen en Stijl Teeuwen’
op nr. 155.

heel maken’ lees je in bijna iedere
alinea wel regels waar je op kunt
kauwen of die je als tegeltjes in je
huis wilt ophangen. Sacks onderzoekt de betekenis van in het leven van mensen. Levensverhalen van bijzondere ‘gewone’ mensen illustreren zijn ethiek van verantwoordelijkheid, die geworteld
is in de joodse traditie. Als mens
ben je geroepen om de hand aan
de ploeg te slaan en je weerbaar
op te stellen, om keuzes te maken, je verantwoordelijkheid te
nemen. Niet uit eigen belang,
maar vanuit verlangen naar het
goede voor mensen en wereld.
De weg van barmhartigheid en
vriendelijkheid die vrede naderbij kan brengen.

COLOFON

Heemstede - Het winnende ontwerp voor een nieuwe Belvedère
in wandelbos Groenendaal is ‘De
Wandeling’ geworden. Eind vorig jaar kon gestemd worden op 6
ontwerpen voor een nieuwe uitkijktoren. ‘De Wandeling’ kreeg
41% van de stemmen, tweede
werd ‘Bosnest’ met 20% van de
stemmen. Het college van B&W
heeft de uitslag op 14 januari
2020 formeel vastgesteld.

www.parochiesklaverblad.nl

door ‘Bosnest’ met 234 (20%).

Gedurende de stemperiode werd
een tussenstand bekend. Uit de
tellingen op 2 tussentijdse peildata (18 november en 29 november) blijkt dat het winnende ontwerp steeds met ruim 40% aan de
leiding ging.
Als volgende stap gaan de gemeente, de schenker van het geld
voor een nieuwe Belvedère en de
architect van ‘De Wandeling’ in
Van 6 november tot 5 decem- overleg. Doel daarbij is om het
ber 2019 konden inwoners van voorlopige ontwerp uit te werken
Heemstede hun stem uitbrengen tot een definitief ontwerp waarin
op een van de zes ontwerpen alle drie de partijen zich kunnen
voor een nieuwe Belvedère in het vinden.
Groenendaalse bos. In totaal werden 1.198 geldige stemmen uit- In december 2018 ontving de
gebracht. ‘De Wandeling’ kreeg gemeente een schenking van €
497 stemmen (41%), gevolgd 500.000 om een nieuwe Belve-

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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Geboorte:
12 januari
Olivier Andries Roth

dère in het Groenendaalse bos
te bouwen. De Nieuwe Belvedère past bij de cultuurhistorische
waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal. Ooit stond
er een uitkijktoren op een heuvel in het noordelijke deel van
het wandelbos, ontworpen door
architect Hitchcock tussen 18341839. Het oude gebouw, dat de
Belvedère heette, raakte in verval en moest in 1964 worden gesloopt
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Excursie Huis te Manpad de moeite waard
Heemstede - Op zaterdag 1 februari beginnen de wekelijkse excursies op Huis te Manpad, misschien wel de best bewaard gebleven buitenplaats van Kennemerland. De rijke historie van deze Buitenplaats is zeer goed bewaard gebleven. Daarbij is Manpad beroemd vanwege de overvloedige stinsenflora. Vooral de
vele sneeuwklokjes zijn de moeite waard. Kom ook nu weer vroeg
in het seizoen, want de bloemenpracht is, zoals de laatste zachte
winters gebruikelijk, vroeg in het
jaar te zien.

Stinsenbloeiers (foto: Pieter Dhont).

LEZERSPOST

Naast de vroege bloeiers is er veel
meer te vertellen over de buitenplaats. In 2019 zijn de laatste linden op het voorplein vervangen.
Het was een spectaculaire operatie. Op exact dezelfde plek van
de oude linden zijn nieuwe bomen geplant in het oude zogenaamde Quinconce-verband. Deze zijn gekweekt uit stekjes van
de oude bomen zodat de Huis te
Manpad-linden met bijzondere
groeiwijze behouden blijven. De
eerste boom werd geplant door
Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en
de wethouders Annelies van der
Haven en Sjaak Struif van de gemeente Heemstede.
Het park van Huis te Manpad, Herenweg 9 te Heemstede is alleen
in excursieverband te bezoeken.
Van februari t/m 15 oktober is er
iedere zaterdag om 10.00 uur een
excursie. Van februari t/m mei is
er ook op dinsdag om 14.00 uur
een rondleiding. Op deze tijdstippen staat er bij de poort een
gids klaar die de excursie-gangers meeneemt voor een boeiende wandeling. Aanmelden is
niet nodig en er worden geen
kosten berekend. Het hoofdhuis
en de overige woningen worden
particulier bewoond en zijn dus
niet te bezichtigen. Een groepsbezoek is ook buiten de openstellingstijden mogelijk, behalve
op zondag. Spreek dit af met Iris
de Graaff, telefoon 023-5475040.
Voor overige informatie over de
openstelling of excursies kan
men terecht bij excursiecoördina-

Pas op met prijzen van
rioleringsbedrijven!
Wij wilden een rioolinspectie (eigenlijk een second opinion) en
gingen ervan uit dat we dit konden laten plaatsvinden voordat
wij een offerte zouden aanvragen voor het eventuele vernieuwen of verleggen van de rioolbuis. Het was geen spoedklus.
Op maandag 29 november belden we een nummer van een
rioleringsbedrijf en vroegen we om een inspectie van onze
riolering die wat verzakt zou zijn. Wij hadden de site gevonden op Google. Toen we deze site opnieuw zochten bleek die
moeilijk te vinden te zijn.
Er werd een afspraak gemaakt op vrijdag 29 november die niet
werd nagekomen. Omdat er voor ons geen haast bij was, hebben we toen een nieuwe afspraak gemaakt voor 4 december
2019.
Op 4 december kwam er een monteur. Hij heeft e.e.a. geïnspecteerd en daarbij een (waarschijnlijk) lekdetectie camera
gebruikt. Hij is ongeveer 25 minuten bezig geweest.
We moesten €102,85 af te rekenen voor voorrijkosten en arbeidsloon. Dit bedrag hebben wij gepind. Direct daarna stuurde de monteur ons, met een apparaatje dat hij bij zich had, nog
een mail met een factuur van met een bedrag van €453,75.

Manpad voor en na de kap van de linden en de herplant (foto: Bas van der Hengst, Huis te Manpad).
tor Peter de Jong: 06-54392301 of het geven van lezingen met beel- is aan te vragen bij Peter de Jong.
peter-atalanta@hotmail.com. Dit den over het heden en verleden
seizoen wordt ook gestart met van Manpad. Informatie hierover www.huistemanpad.nl.

Een spanningsvrij lichaam
Haarlem - BSR Kennemerland,
de praktijk van Laura Sinnema
aan de Heussensstraat 2a, bestaat
tien jaar. De letters BSR staan voor
‘Body Stress Release’, een methode om overbelasting van het lichaam ten gevolge van stress tegen te gaan. Gedurende het tienjarig bestaan van de praktijk heeft
Laura zich steeds verder verdiept
in het menselijk lichaam. Naast
BSR-therapeut is ze inmiddels
ook TRE-, Complementair en Orthomoleculair/KPNI-therapeut.

werkte vervolgens tien jaar lang
als salesmanager bij grote verzekeraars in de divisies zorg- en arbodienstverlening. Na gezondheidsklachten in het verleden
kwam ze in contact met verschillende vormen van complementaire gezondheidszorg. Ze raakte gefascineerd door de werking van het menselijk lichaam.
In 2010 besloot ze het roer om te
gooien en volgde ze in Zuid-Afrika de opleiding tot Body Stress
Release practitioner. Al vanaf
2006 reisde Laura door het contiEen spanningsvrij lichaam, wie nent Afrika, ze bezocht in anderwil dat niet! Laura Sinnema (1975) half jaar tijd, reizend met eigen
behaalde haar bachelors degree vervoer, achttien Afrikaanse lanaan de hogere hotelschool en den. In Tanzania, Zuid-Afrika en

Wij vertelden dat wij het hier niet mee eens waren. De monteur belde toen zijn ‘baas’, die ik aan de telefoon kreeg. Deze
meneer wilde zijn naam niet geven. Toen ik hem vertelde dat
ik nog niet zou betalen en eerst wilde uitzoeken of de bedragen wel redelijk waren, begon hij mij te intimideren. Hij werd
heel boos en zei dat hij de deurwaarder en incassobureaus op
mij af zou sturen als ik niet meteen het bedrag van de factuur
aan de monteur zou betalen. Ook beval hij de monteur om ons
huis niet te verlaten voordat wij de rekening hadden betaald.
Het was duidelijk dat de monteur dit ongemakkelijk vond. Ik
heb hem aangeraden een andere baas te zoeken. Volgende
keer dus een offerte aanvragen.
M. den Hartog, Heemstede

Zambia woonde, werkte en studeerde ze.

GRATIS KABAAL

Anno 2020 is Laura tevens medeoprichter van Intermittent Living.
Nu®, (zie www.intermittentliving.
nu), een wetenschappelijk onderbouwde, vernieuwde kijk op een
gezonde lifestyle.

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Kijk op www.bsrkennemerland.nl
voor meer informatie over de
praktijk van Laura Sinnema.
BSR Kennemerland, Heussensstraat 2A, 2023 JR Haarlem,
06-17407274,
info@bsrkennemerland.nl,
Laura Sinnema.
www.bsrkennemerland.nl.

Schrijf jouw
mooiste
Valentijnsgedicht!

Weet jij de liefde poëtisch en lyrisch onder woorden te brengen?
Ben jij een stille aanbieder? Of wil
je de liefde voor iemand passioneel onder woorden brengen?
Zend dan jouw Valentijnsgedicht
(maximaal 10 regels) uiterlijk voor
maandagavond 10 februari, voorzien van je naam (of juist pseudoniem), e-mailadres en telefoonnummer naar redactie@heemsteder.nl. De mooiste gedichten krijgen een plekje in de Heemsteder. Uit de inzendingen wordt een
winnaar gekozen, die een leuke
prijs kan winnen. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.
Succes!

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Worden de doorgaande routes
in Heemstede ook 30 km?
Heemstede - Het verkeer in
Heemstede blijft er een van grote zorg. Op 16 januari, in de Commissie Ruimte, nam Patrick Mol
de gelegenheid waar om in te
spreken. Namens de bewoners
van de Camplaan en de Van Merlenlaan kwam hij met iets opmerkelijks. De regio heeft een onderzoek naar het vrachtverkeer ingesteld. Zo werden ook tellingen gedaan op de Camp- en Van Merlenlaan. Via een WOB-verzoek had hij
de gegevens over zijn straat ontvangen. Zonder dat de gemeente over deze cijfers beschikte, had
hij ze dus wel. Ruim 600 vrachtwagens passeren de lanen tussen
07 en 19 uur. Daar schrokken alle
aanwezigen danig van.

Daarnaast loopt er door de bewoners zelf georganiseerd onderzoek naar trillingen. De bewoners
vragen in eerste instantie om van
de lanen 30 km zones te maken.
Hetzelfde kwam aan bod bij het
onderwerp over de nieuwe kruising Camplaan/Dreef. Ook hier
zou een 30 km regime moeten
gelden.
In een eerdere vergadering verklaarde wethouder Mulder dat
50 km voor deze (doorgaande)
straten de norm is. Verkeerswethouder Mulder is door ziekte geveld. Zij werd vervangen door
Van der Have die de ondankbare
taak had op de verschillende onderwerpen passende antwoorden te vinden. Van der Have gaat
opnieuw onderzoeken of 30 km
voor een doorgaande route mogelijk is.
Vervolgens richtten de ouders en
de schoolleiding van de Bosch en
Hovenschool zich tot de Commis-

sie. De oversteek Herenweg/Adriaan Pauwlaan is nog steeds gevaarlijk. Ondanks toezeggingen
van het college is er na maanden nog niets gebeurd. Volgens
De Valk (HBB) kan het toch niet
zo moeilijk zijn. Verlichting, hekjes verlagen, zebrastrepen aanbrengen als eerste begin moet
dat toch snel kunnen. De vertraging blijkt hem te zitten in de offerte die is gevraagd en nog niet
is ontvangen. De wethouder gaat
in maart verder in gesprek met de
school en de ouders.

dan onttrokken aan het onderhoud aan andere straten. En wat
te denken van de andere Dreefbewoners, willen die dan geen
nieuw asfalt?

Ter afsluiting kwam de heer Slagmolen de Commissie wijzen op
het feit dat hij begreep van Hoorne BV (Vomar) dat zij de volgende maand beginnen met slopen.
In juni start de bouw, zodat dat
in 2022 klaar is. Hoorne vraagt 20
parkeerplaatsen voor de arbeiders en ook de bibliotheek zoek
nog 13 plaatsen. Het bouwverDe heer v.d. Slot, bewoner van de keer moet via de Eikenlaan, iets
Dreef, kwam vragen om nieuw wat de bewoners een onmogelijasfalt tussen de Joh. Wagenaar- ke optie vinden. De buurtbewolaan en de Julianalaan. Hij en de ners hebben een plan gemaakt
anderen straatbewoners willen die naar hun idee grote problefluisterasfalt. Ook hier zou 30 km men en aantasting van hun leefpassen. Volgens de wethouder milieu kan voorkomen. De wetbiedt ander asfalt weinig soelaas, houder gaat met de bewoners in
daarnaast is er geen groot onder- gesprek alsmede met Hoorne.
houd voorzien. Het zal twee ton
extra kosten en dat geld wordt Eric van Westerloo

Gemeenteraad akkoord met
verkoop aandelen Eneco
Heemstede - Dat Eneco haar aandelen wilde verkopen, is al langer
bekend. Voor een bedrag van 4,1
miljard euro gaan de aandelen
over naar de nieuwe eigenaren
Mitsubishi Corporation en Chubu
Electric Power uit Japan. Echter
dit gaat alleen gebeuren als er 75
% van de aandelen ter verkoop
wordt aangeboden. Ongeveer
40 gemeenten zijn samen eigenaar van Eneco. Bij verkoop betekent dit, dat Heemstede ruim 36
miljoen tegemoet kan zien. In de
Commissie Ruimte van 15 januari
ging de Commissie unaniem akkoord om het Heemsteedse aandelenpakket te verkopen. Over
hoe het geld besteed wordt, volgt
later nog een aparte discussie.

aan verduurzaming, omdat bewoners terughoudend zijn. Dit
ligt o.a. aan de lange terugverdientijd van maatregelen en dat
er te veel regelingen zijn voor
subsidies. Er zijn talloze stichtingen, bedrijven en belangengroepen die zich op het onderwerp
duurzaamheid hebben gestort.
Duurzaam loket, Bouwloket, Het
Groene Huis, Duurzame belangen, Huizenaanpak, Nederland
Isoleert en nog vele, vele andere, waaronder milieugroepen. De
VVD vindt het belangrijk dat de
medewerkers van Eneco tevreden zijn met de verkoop en dat
de financiële vooruitzichten voldoende garanties bieden. GroenLinks was aanvankelijk tegen,
maar gaat nu akkoord, omdat er
De heer Schotman kwam als in- voldoende garanties zijn dat (het
spreker pleiten voor een te vor- nieuwe) Eneco zich blijft inspanmen fonds waaruit de energie- nen voor duurzaamheid. Wethoutransitie in Heemstede deels der Struijf wees de Commissie er
wordt betaald. Hij is van me- wel op dat de 75% wel moet worning dat er te weinig gebeurt den gehaald. Zo niet, dan gaat de

verkoop niet door. Daarom is het
wachten of dit percentage de komende maand wordt gehaald.
Pas dan, voor Heemstede zal dat
in april zijn, kan er na verkoop
een discussie worden gevoerd
over de besteding van de 36 miljoen. Er zijn in dat opzicht tientallen opties. Heemstede loopt na
verkoop jaarlijks wel +/- 600.000
euro mis aan dividend van Eneco.
De burgers kunnen worden ontzien door de lasten van bijvoorbeeld de afvalinzameling te verlagen. Het is ook mogelijk om (dure) leningen vervroegd af te lossen. Of om het onderhoud aan
wegen en gebouwen op te waarderen, of geld te steken in duurzaamheidprojecten.

Wereld Natuur Fonds bij De Oosteinde Vijfhuizen
Vijfhuizen - Tuincentrum De Oosteinde aan de
Schipholweg 1088 in Vijfhuizen verleent op zaterdagmiddag 25 januari gastvrijheid aan de vrijwilligers van het WWF-regioteam.

nendoos. Als extra mogen alle deelnemers ook
nog een envelop trekken, waarmee ze altijd een
prijs winnen. In de WWF-kraam kunnen bezoekers
van het tuincentrum meer informatie krijgen en
diverse artikelen kopen. Deelname kost € 5,-, jonHet thema is het helpen van vogels in de tuin en ge WWF-leden (Rangers) betalen € 4,50. Het tuinop het balkon om de winter door te komen. Voor centrum stelt veel materiaal gratis ter beschikkinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn er van 13 tot king. De gehele opbrengst komt daarom ten goe16 uur leuke activiteiten, zoals het boetseren van de aan de natuurbescherming door het WWF over
een vetbol in een zelfbedachte vorm. Ze krijgen de gehele wereld.
daar een houder voor mee van hergebruikt kunststof. Ze kunnen een voederhuisje uit een drinkpak Aanmelden graag, maar is niet verplicht, door een
maken en een pindaslinger rijgen. Daarnaast met e-mail met NAW-gegevens te sturen naar meenatuurlijk materiaal dit keer voor henzelf een leuk renbollenstreek@wnfregioteam.nl, of bel tussen
egeltuintje maken in de deksel van een schoe- 19-21 uur naar 0172-518929.

La Riva: effectief concept om af te
slanken met het gewenste resultaat
Heemstede - Afslanken met het
gewenste resultaat. Dat kan bij La
Riva, instituut voor natuurlijke figuurcorrectie op de Raadhuisstraat 27 in Heemstede. Een concept van figuurcorrectie dat effectief resultaat boekt door middel van een warmtecabine en bewegen. Eigenaar Renate Feenstra legt uit hoe dit precies in zijn
werk gaat.
Bewegen in de warmte
Renate Feenstra: “De figuurcorrectie in een warmtecabine die
we doen bij La Riva was al een
bestaand concept. Het komt uit
Zwitserland en is in de jaren 70
ontwikkeld. Het gaat erom dat
je beweegt en oefeningen doet
in de warmtecabine, waarbij je
hoofd buiten de cabine blijft. Dit
zorgt ervoor dat je spieren wat
soepeler worden. Het bewegen
gaat makkelijker omdat je dit liggend doet. Door de warmte verbruik je meer energie in een kortere tijd en val je af. Het lichaam
wil natuurlijk als die warmte over
je heen komt snel weer deze
warmte kwijt. Daarom is zo’n sessie maximaal een half uur.
De mate van afvallen en het
streefgewicht is bij iedereen weer
anders. We houden een intake en
kijken bij de cliënt wat de wensen
zijn. Op basis daarvan baseren
we een streefgewicht. We stellen
voor iedereen een eigen doelgericht programma samen en passen dit waar nodig aan. We kijken
samen hoe dit eruit ziet, in hoeverre je dit fysiek aankunt en of
we aan je conditie moeten werken. Daarbij kijken we ook naar
je leefstijl en je voedingspatroon.
Als je bijvoorbeeld lang niet ge-

In de komende maanden zal duidelijk zijn of de uitbetaling heeft
plaatsgevonden en wat de politiek met het geld gaat doen.
Eric van Westerloo

sport hebt, dan gaan we dat langzaam weer opbouwen, zodat het
lichaam weer in beweging komt
en eraan kan wennen. Het wordt
dan weer een soort van gewoonte voor je lichaam. Om dat te bewerkstelligen gaan we oefeningen doen en bewegen in de
warmtecabine om te zien hoe
het eruit ziet en hoe iemand beweegt. De effectiviteit van dit
concept draait dus vooral om
het eet- en leefpatroon en bewegen. Zo’n 70% bestaat uit de juiste voeding en 30% uit bewegen.
Daarbij gebruikt de een meer
energie dan de ander. Het bestaat
ook wat uit wilskracht en bij la Riva helpen wij je daarbij om weer
in je ritme te komen. Het is ook
een heel prettige en ontspannen
manier van bewegen.

27 jaar expertise en ervaring
Ik ben met deze wijze van figuur- Daarnaast ben ik bewegingsdeskundige voor senioren, zodat ik
van iedereen een goed beeld
krijg en precies kan vaststellen
wat nodig is. Iedereen van iedere
leeftijdsgroep kan bij mij terecht.
Daarnaast bieden we ook nog cabines voor een ontspannen ozonzuurstoftherapie. Deze therapie
maakt de huid vitaler. Hierdoor
vermindert bijvoorbeeld een sinaasappelhuid aanzienlijk en
wordt het lichaam strakker. Daarnaast heeft ozonzuurstoftherapie
baat bij gewrichtsklachten”, aldus
Renate Feenstra.
Meer informatie op:
www.lariva.nl of maak een afspraak op 023-5474419.

Cursussen Bio Moestuinieren in Haarlem
cursus Biodynamisch Moestuinieren plaats aan het Houtmanpad 8
B in Haarlem. Van 10 - 15 uur. Benader Moeder Aarde liefdevol en
ontdek de fascinerende wereld
van de biodynamische teelt. Leer
o.a. over levenskracht in de bodem en in je gewassen, en de zo
belangrijke verbinding kosmosaarde-mens-dier-plant.
Daarnaast hoor je over (en zie je enkele van) de speciale preparaten
voor compost en aarde en wordt
de toepassing van de Maria Thun
Zaaiagenda behandeld. Bestemd
voor ervaren bio-moestuinders,
op zoek naar bezielde verdieping.
Prijs: € 107,50, incl. koffie/thee/
koek + hand-outs Meer weten?
Mail ‘Moestuin Haarlem’ aan almahuisken@xs4all.nl voor het infopakketje - of bel 06 - 17 46 51 36.

Bart Jonker

Heemsteedse kunstschaatsster schittert in Innsbruck

Foto aangeleverd

Haarlem - Alma Huisken, groenauteur &-docent en bio & biodynamisch moestuinder, geeft Biomoestuincursussen. Op zaterdag 1 februari vindt de Basiscursus Bio Moestuinieren plaats aan
het Houtmanpad 8 B in Haarlem.
(15 wandelminuten van NS Overveen; gratis parkeren.) Van 10 15 uur. Bio moestuinieren is écht
anders dan ‘gewoon’ moestuinieren. Leer het van de grond af, met
o.a. het vitaal maken van je bodem, composteren, gewaskeuze, wissel- en combinatieteelt en
de werking van de groene kringloop. Ook het belang van bloemen en groenbemesters komt
aan bod. Bestemd voor (beginnende) moestuinders die nu écht
biologisch willen gaan telen.
Op zondag 2 februari vindt de

correctie in aanraking gekomen
omdat ik het concept al kende
vanuit mijn jeugd. Er zijn meerdere bedrijven die dit concept aanbieden en bij een van deze bedrijven werkte ik. Zodoende heb
al 27 jaar expertise en ervaring.
Ik ben in 2004 voor mijzelf in
Heemstede met La Riva begonnen. Dat idee ontstond toen ik
kinderen kreeg. Ik zag namelijk
dat heel veel vrouwen die ook
kinderen kregen, zich na de bevalling ongemakkelijk voelden
met hun lichaam en aan hun kleding trokken. Na een zwangerschap word je vaak dikker omdat je meer eet en je lichaam
meer vet opslaat. Je ziet er na een
zwangerschap gewoon heel anders uit. Ik wist al uit eigen ervaring dat dit concept van figuurcorrectie effectief was.

Heemstede/Innsbruck - De
Heemsteedse kunstrijdster Jasperina de Vries heeft de afgelopen week in Innsbruck deelgenomen aan de Winter World Master
Games 2020.
Deze wedstrijd voor Masters (>
30 jaar) die een tegenhanger is
van de Jeugd Olympische Spelen, wordt iedere 4 jaar gehouden voor alle olympische wintersporten.
In het Nederlandse team was Jasperina de enige deelneemster bij
het kunstrijden.

Met haar coach en echtgenoot
was zij afgereisd naar Innsbruck
om daar in twee categorieën aan
de start te komen, te weten vrije
kür en artistique skating.
Bij het artistique skating zette zij
een goede prestatie neer en werd
hiermee 5e.
In de vrije kür kostte een val haar
wat punten en hier behaalde Jasperina de Vries uiteindelijk een 7e
plaats. Een geweldige ervaring
voor de schaatsster die vele uren
per week op het ijs doorbrengt in
Alkmaar/Oberstdorf.
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VVD belicht lokale effecten energietransitie
Heemstede - Wat is de invloed
van de energietransitie op ons
dagelijks leven? Zeker is dat er
in onze directe omgeving de komende jaren veel gaat veranderen.
Op maandag 27 januari organiseert VVD Heemstede de derde
avond over de energietransitie,
dit keer met de focus op de lokale impact. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES), de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken van Parijs, gaat
veel gevolgen hebben voor de lokale publieke 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 Energieregio Noord-Holland Zuid en
Wigger Verschoor van de organisatie ThuisBaas. Deze beide gast-

sprekers bestrijken dus zowel de
publieke als de particuliere kant
van de lokale energietransitie.
Marco Berkhout is programmamanager voor de Energieregio
Noord-Holland Zuid. Hij is in onze
regio verantwoordelijk voor het
opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES), die in een samenwerking tussen provincie, 29
gemeenten en 3 waterschappen
tot stand moet komen. Dat is een
complexe opgave met veel verschillende 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 sociale onderneming die is opgericht
door Urgenda met als doel alle
huizen in Nederland energieneutraal te maken. In samenwerking
met vele andere ondernemingen heeft ThuisBaas inmiddels bij

200 huizen van heel diverse types
aangetoond dat het kan. Wigger
legt uit hoe ThuisBaas dat heeft
gerealiseerd.

Wanneer: maandag 27 januari.
Aanvang: 20 uur, inloop: 19.30
uur. Plaats: Café De 1ste Aanleg,
Raadhuisstraat 103, Heemstede.

• Lood- koper- en zinkwerk • Pannendaken
• Bitumineuze dakbedekking • Complete badkamers
• C.V. installaties, ketels,
• Onderhoud en storing
geisers en boilers
van alle merken

www.lahnemann.nl

ALMA
HUISKEN, groenauteur &-docen
Bio moestuinieren

biodynamisch
in Haarlemmoestuinder, geeft vol

ALMA HUISKEN, groenauteur &-docent en
moestuincursussen.
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1. Basiscursus Bio Moestuinieren - zat. 1 februari

Afbeelding aangeleverd door VVD Heemstede

Haarlem - Zondag 12 januari
verrichtten voetbalvereniging Sv.
Alliance ’22 en de voetbalschool
Master Voetbal Plan de aftrap
voor hun samenwerking. De eerste speelbal werd, onder toeziend oog van Barbara Barend,
getekend door Tulsi Leurs en
Wasi Malik (oprichters van Master Voetbal Plan) en Robert Graat
en Tony Waasdorp van Sv. Alliance ’22.
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De samenwerking tussen Sv. Alliance ’22 en Master Voetbal Plan is
in januari 2019 als proef gestart.
Dat is van beide kanten goed bevallen en krijgt nu dus een vervolg.
De vereniging en de voetbalschool hebben dezelfde visie op
jeugdvoetbal.
Voetbalplezier,
persoonlijke aandacht en de individuele ontwikkeling staan centraal, ongeacht het startniveau
van de spelers.

Prijs: €107,50, incl. koffie/thee/koek + hand-outs
Meer weten? Mail ‘Moestuin Haarlem’ aan almahuisken@xs4all.nl
voor
het infopakketje8- of
06 -wandelmin.
17 46 51 36 van NS Overv
Locatie:
Houtmanpad
B bel
I (15

Tijd: 10 - 15 uur. Prijs: € 107,50, incl. koffie/thee/koek +
Meer weten? Mail 'Moestuin Haarlem' aan almahuisken
COLUMNITEITEN
voor het infopakketje - of bel 06 - 17 46 51 36

Op basis van deze uitgangspun- Sv. Alliance ’22 en Master Voetbal Plan doen één-tweetje (foto Harry Opheikens).
ten heeft Master Voetbal Plan een
programma ontwikkeld voor jon- dere voetbalscholen die primair ’22 stapsgewijs uit van twee naar Sv. Alliance ’22 extra trainingsgens en meiden van 7 t/m 14 jaar. focussen op prestatie en talent.
vier uur op de zondagmiddag.
mogelijkheden te bieden, maar
daarnaast kunnen ook voetbalMaster Voetbal Plan onderscheidt In 2020 breidt MVP het aantal De samenwerking met de voet- lertjes van buiten de vereniging
zich met deze benadering van an- trainingsblokken bij Sv. Alliance balschool is gestart om leden van zich aanmelden.

Nieuwe energiecoaches gezocht
van de provincie Noord-Holland
is de opleiding geheel kosteloos.
Energiecoaches helpen andere inwoners bij hun vragen over
het isoleren van hun huis en het
verlagen van het elektriciteitsverbruik. Elk type woning vraagt
weer om een andere aanpak. Deze stichting is afgelopen jaar van
start gegaan. Energiecoaches

zijn zaterdag 25 januari aanwezig
op het Repair Café in het Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan 2a
in Vogelenzang, van tien uur tot
half een. De opleiding voor energiecoach duurt vier avonden en
start 11 februari. Wie interesse
heeft in een opleiding tot energiecoach kan een e-mail sturen
de.energieke.burger@gmail.

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL

Tweedaagse
schrijfworkshop
Tekens

Haarlem - Op zaterdagmiddag
25 januari en 15 februari organiseert De Blauwe Kom een schrijfwerkshop met het thema Tekens.
Middag 1 staat in het teken van
het verkennen van het thema.
Welke tekens spelen een rol in je
leven of hebben gespeeld? Aan
het eind van de dag krijg je een
schrijfopdracht mee.
Middag 2 staat in het teken van
voorlezen en bespreken van de
verhalen. Daarbij komen ook
schrijf technische aspecten aan
de orde.

Foto aangeleverd

J.W. Lahnemann

6a, 2101 SB Heemstede
B I ODEALER
M OLimburglaan
ETS023-5281370
TUI
N I, FE023-5280812
REN in HAA

Samenwerking Sv. Alliance ’22 en Master Voetbal Plan

Bloemendaal - Negen energiecoaches hebben van de stichting
De Energieke Burger in Bloemendaal hebben inmiddels een training voltooid. Maar omdat er zoveel vragen op gebied van energiebesparing in woningen zijn,
worden nog meer vrijwilligers gezicht om zich te laten opleiden tot
energiecoach. Dankzij subsidie

LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF

Voor aanmelden en informatie over de voorwaarden: deblauwekom@planet.nl of 06
12525641 Tijd: 13.00 – 16.00. Locatie: Engelenburg 339 Haarlem.

De G van…
Genua!

G uitkramen. Uiteindelijk arriveerde de trein, een intercity
met toegewezen zitplaatsen,
zoals dat in Italië gebruikelijk is.

Vorige week was ik bij een
ouder koppel op bezoek dat
in de buurt van Antwerpen
woont. Ik heb hen jaren geleden leren kennen in Italië.
Schatten van mensen hoor,
maar als hij verhalen vertelt,
vloekt hij er als gewoonte bij
om zijn verhaal kracht bij te
zetten. Hij godvert dagelijks
wat af zullen we maar zeggen.

Wij op zoek naar het juiste coupénummer in de juiste
wagon. “Waar zijt gij? Oh, op
plaats 25G, amai, ook dat nog,
G…!” We raakten dus maar
niet van die verdomde G af…
We openden de deur van het
compartiment en schoven de
voorhangende gordijntjes opzij. Nee hè? In de coupé, tegenover plaats 25G zat precies een oudere Italiaanse non,
die ons zedig aankeek. Hemeltjelief: hoe kregen we dit
nou weer voor elkaar, precies
in onze coupé gaan wij met
iemand zitten die het woord
Gods nu niet zo nauw neemt,
al was dit meer een gewoonte
dan doelbewust. Alsof de duvel ermee speelde.

In Italië hadden ze mij een
keer gevraagd om ze te vergezellen naar Genua, omdat ik
de stad goed ken. Daar waren
zij nog nooit geweest. Ik raadde hen af met de auto te gaan.
Met de auto rijden door Genua is namelijk een volstrekte ramp: net zo plezierig als de
zoveelste uitgevaardigde EUmaatregel.
Een keer nam ik de verkeerde afslag op de autostrada, waardoor ik in het hectische stadscentrum geraakte.
Wat een nachtmerrie was dat.
Ik beschouw het nog steeds
als een uniek wonder dat ik
toen met mijn auto ongehavend de stad wist te verlaten.
Als mijn verzekeraar lucht had
gekregen van mijn autotripje door het centrum van Genua, hadden ze per direct mijn
verzekerings- en risicopremie
verhoogd.
Wij dus met de trein, die een
flinke vertraging had opgelopen. Elke te late minuut die
verstreek hoorde ik hem weer
dat lasterlijke woord met die

Voordat hij weer begon te
vloeken, stootten zijn vrouw
en ik hem aan. “En je houdt je
in”, spraken we onze Belgische
vriend samen streng toe. Je
weet namelijk nooit helemaal
zeker of de Italianen iets van
onze taal weten op te vangen.
Dat werd dus nog een uitdaging, reizen naar Genua zonder G’s. We moesten hemel en
aarde bewegen om zijn gevloek te voorkomen. En als
dat overtogen woord alsnog
dreigde te vallen, riepen we
snel samen in koor: “Genua”,
een ultieme poging om zijn
gevloek te camoufleren. Ook
dat woord begint met een G.
Godzijdank.
Bart Jonker

RODI MEDIA’S
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Preventieve controle lijkt
onvoldoende prioriteit
voor jeugd
Uit- of afstel van gebitscontrole kan leiden tot serieuze gebitsproblemen
en leidt vaak tot onnodig hoge kosten voor behandelingen die voorkomen hadden kunnen worden.
Hoewel de tarieven van veel tandartsbehandelingen tussen 2013 en 2017 daalden,
stegen de uitgaven voor kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) met gemiddeld
18 procent, tot € 103,- per persoon per jaar.
Dit blijkt uit een analyse van Vektis-data door verzekeraar Univé. De coöperatie
vermoedt dat jongeren hun tandarts niet
of te weinig voor een preventieve controle bezoeken. Robert de Ruiter, commercieel directeur van Univé: ‘Uit- of afstel van
controle kan leiden tot serieuze gebitsproblemen en leidt bovendien vaak tot onnodig hogere kosten voor behandelingen die
voorkomen hadden kunnen worden.”
Vergoed
Eind 2018 maakte het Zorginstituut Nederland bekend dat het gebit van jongeren
steeds verder verslechtert. En in september 2019 alarmeerde de Associatie Nederlandse Tandartsen dat 20 procent van de
Nederlandse kinderen niet naar de tandarts gaat, ondanks dat dit voor hen onder
de basisverzekering valt.
Dat desondanks de tandartskosten voor
jongeren zijn gestegen lijkt er volgens Robert de Ruiter, commercieel directeur van
Univé, op te duiden dat veel van hen niet
of onvoldoende voor preventieve controle
naar de tandarts gaan. “Een halfjaarlijkse
controle, die voor jongeren tot 18 jaar gewoon wordt vergoed vanuit de basisverzekering, verkleint de kans op bijvoorbeeld
cariës en tandvleesproblemen aanzienlijk.
En zorgt zo voor een gezond gebit op de
lange termijn. We willen samen met onze leden de zorg betaalbaar houden en dan
is preventie de eerste stap. Maar ook voor
iemands eigen gemoed en gezondheid wil
je tandproblemen zoveel mogelijk voorkomen. Die kun je missen als kiespijn.”
Meer informatie over het onderzoek en data per gemeente of provincie is te vinden
op www.unive.nl/zorgverzekering/onderzoek-tandartskosten.
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Goed
om te weten:
Consulten in de praktijk BSR
Kennemerland worden vergoed door
diverse zorgverzekeraars.
Laura Sinnema is aangesloten bij de
beroepsvereniging VBAG, RBCZ en
BSRAN (Body Stress Release
Associatie Nederland).

BSR Kennemerland
bestaat 10 jaar!

Een spanningsvrij lichaam,
wie wil dat niet!

Ik geniet weer
met volle
teugen van
het leven

Het klinkt zo gemakkelijk: een spanningsvrij lichaam.
Maar hoe dan? Veel mensen hebben een veeleisende
baan, maken een emotioneel zware tijd door, zijn net
geopereerd of hebben een ongeluk gehad. Het lichaam
beschermt zich tegen deze vormen van stress door
spierspanning vast te zetten. Helaas is het lichaam
niet altijd in staat om deze spierspanning, 'body stress',
weer zelfstandig los te laten. Denk dan eens aan Body
Stress Release.
Body Stress Release (BSR) is een zachte maar effectieve
techniek die het lichaam helpt om de vastgezette spierspanning los te laten. BSR-practitioner Laura Sinnema:
'Je hoeft geen genoegen te nemen met pijn en ongemakken
en te leven met spanning in je lichaam. Gun jezelf een
spanningsvrij lichaam!'
Dit was ook de wens van Karen (45), cliënt in de praktijk
Body Stress Release Kennemerland. Karen: 'Door een
ongelukkige relatie en pesten op het werk was mijn
eigenwaarde gedaald tot een dieptepunt. Ik werd onzeker
en raakte steeds meer in de put. Sociale contacten meed
ik en zelfs het sporten, waar ik zo van hield, deed ik
niet meer. Daarbij ontwikkelde ik hoofdpijnen en
nekklachten en sliep ik heel slecht. Uiteindelijk wees
mijn huisarts me op Body Stress Release. Sinds ik onder
behandeling ben bij Laura, zijn mijn klachten zo goed als
verdwenen en kan ik oprecht zeggen dat ik het geluk weer
omarm. Ik geniet weer met volle teugen van het leven in
een spanningsvrij lichaam!'

BSR Kennemerland

Heussensstraat 2A, 2023 JR Haarlem
06-17407274 • info@bsrkennemerland.nl
www.bsrkennemerland.nl
38 | FYM

Hoe werkt een behandeling?

Laura Sinnema: 'BSR is een behandeltechniek waarbij we
kijken naar de gehele mens. De voorgeschiedenis is net
zo belangrijk als de klachten. De release bestaat uit het
geven van kleine, lichte pulsen met de vingers, op de juiste
plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan hierdoor de
spanning weer laag voor laag loslaten en herstellen.'
Sinds 2010 heeft Laura Sinnema een eigen praktijk aan
Heussensstraat 2A in Haarlem. ‘BSR is er voor iedereen,
voor jong en oud. Mijn jongste cliënt is nog geen 2
maanden en de oudste telt 92 jaar. Cliënten zoals Karen
zijn voorbeelden van mensen die ik vaak in de praktijk zie.
Ze zitten niet lekker in hun vel en hebben uiteenlopende
klachten waar de huisarts niet zoveel mee kan. Soms zijn
er onderzoeken geweest, foto’s of scans gemaakt, maar is
er niets te vinden. Dan is de kans groot dat ze spierspanning hebben opgebouwd.' Laura benadrukt dat BSR niets
zweverigs is. ‘BSR is een aanvullende gezondheidstechniek.
Het kan prima naast reguliere zorg. Ik ben blij dat ik al
zoveel mensen heb mogen helpen met deze techniek.
Ze zitten weer lekker in hun vel, en gaan met plezier
sporten, werken en spelen.'

Tekenen van Body Stress:
• vermoeidheid • pijnklachten of tintelingen in rug, nek,
schouders of ledematen • hernia, spit, ischias
• onrustige benen • hoofdpijn, migraine, duizeligheid
of oorsuizing • blaasproblemen • darmklachten
• menstruatie-, zwangerschaps- of overgangsklachten
• vaginisme • brandend maagzuur • slaapproblemen
• concentratieproblemen • huilbaby • groeipijnen bij
kinderen • problemen met zindelijk worden ondersteunend bij onder andere AD(H)D
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Kennemerhart ontvangt keurmerk
van de Milieuthermometer Zorg
Op milieugebied is de kennis nu
gebundeld in de Milieuthermometer Zorg. Dit biedt een basis
voor milieuzorg, geeft invulling
aan recente wetgeving en zorgt
voor kostenbesparing. Zorginstellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en
voedsel. Via een Green Deal onderstrepen zorginstellingen het
belang om de instellingen versneld te verduurzamen.

Duurzaam en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen wordt
steeds belangrijker voor de zorg. In 2015 tekenden diverse zorgin-

stellingen de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame zorg’.
De Green Deal heeft als doel de
verduurzaming te versnellen. De
Milieuthermometer is een van de
beloften uit de Green Deal. Het is
een duurzaamheidstool van het
Milieuplatform Zorgsector wat
door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.

Foto: Bart Jonker

Haarlem - Op donderdag 16 januari ontving Klaas Stoter, voorzitter Raad van Bestuur ouderenzorgorganisatie Kennemerhart in
Haarlem, het bronzen keurmerk
Milieuthermometer Zorg van de
heer Robbert Berkhout, wethouder Duurzaamheid, Economie &
Mobiliteit van de gemeente Haarlem.

achter het fornuis

Omgevingsdienst IJmond heeft
een coördinerende rol in de
Green Deal voor de regio.

Repaircafé Vogelenzang
samen met energiecafé
Vogelenzang - Zaterdag 25 januari is het repaircafé in het Dorpshuis van Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang. Geopend van 10 tot 13 uur, voor uw
reparaties aan uw defecte keukenapparatuur, lampen, fietsen,
speelgoed, kleding, bijouterieen (bijvoorbeeld een defect slotje of gebroken ketting) en noem
maar op. Landelijk ligt de kans
van slagen bij de repaircafé’s over
alle ingebrachte producten op
ca. 65 procent. Na 12.30 uur kunt
u geen nieuwe reparaties meer
aanleveren. De eerstvolgende
datum is 7 maart.

paircafé, kunt u intussen uw licht
opsteken over energiebesparende maatregelen in uw huis.
Op het repaircafé zijn namelijk
ook twee energieadviseurs aanwezig die gratis tips geven. Dit
zijn enthousiaste vrijwilligers van
de splinternieuwe stichting De
Energieke Burger in de gemeente Bloemendaal. Ze kunnen alles
vertellen over ledlampen, radiatorfolie, dichten van kieren etc.,
maar hebben ook tips over grotere maatregelen die kunnen zorgen voor een flinke energiebesparing en dus voor een lagere
energierekening.

Voor vragen:
Energiecafé
Terwijl u met een kopje koffie repaircafevogelenzang@yahoo.
wacht op uw reparatie in het re- com of 0653561413.
Foto aangeleverd door Omgevingsdienst IJmond

Kinderen een dagje de baas
Regio - Niet eerder stelden zoveel Nederlandse CEO’s, directeuren, politici en hoofdredacteuren
hun functie beschikbaar aan kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand als dit jaar.
Maar liefst 317 bazen doen op
donderdag 23 januari mee aan
JINC Baas van Morgen. Daarvan
komen er 13 bazen uit regio Kennemerland.

Met Baas van Morgen wil JINC,
een non-profitorganisatie die
strijdt tegen kansenongelijkheid
onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen
is weggelegd. Want wie geboren
wordt in een omgeving met veel
armoede en weinig rolmodellen, heeft veel minder kans om
het ver te schoppen dan leeftijds- Twee bazen van vorig jaar: Yarnelle en Tanja Cuppen van ABN AMRO
genootjes uit rijkere wijken. Hoe (foto: Angeliek de Jonge).
slim of talentvol hij verder ook is.
bedrijfsauto thuis zijn opgehaald, rele instelling in elkaar steekt. Dit
De jonge deelnemers staat de mogen ze namelijk even echt aan geeft de Bazen van Morgen een
23ste een spannende dag te de top staan. Daarbij zien ze van flinke stoot zelfvertrouwen, een
wachten. Nadat ze, meestal door binnenuit hoe een bedrijf, ge- groter netwerk en meer kennis
de ‘Baas van Vandaag’ zelf, met de meente, nieuwsmedium of cultu- van de arbeidsmarkt.

Lezing ‘Ken je me land?’
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op woensdag 29 januari geeft Loek van Straaten een
lezing over zijn boek Ken je me
land?, ’s ochtends om 10.30 uur
bij Boekhandel Blokker Binnenweg 138 in Heemstede.

dan Kennemerland tot je onderwerp te maken. Vandaar dat Ken
je me land? ontstond. Met humor
brengt Loek van Straaten deze
geschiedenis in persoonlijke verLoek van Straaten (foto aangelehalen bijeen.
Loek van Straaten kon al lezen verd).
Ken je me land? Is een reisboek vóór hij naar ‘de grote school’
door de geschiedenis en actuali- ging. Verjaardagscadeaus waren
teit van Kennemerland.
altijd boeken. Je kon hem niet
Een ongewone reis maken tus- blijer maken. Ook na een studie
sen de verst uit elkaar gelegen geschiedenis bleef in zijn arbeidplaatsen van Nederland is niet te zaam leven als docent het verdoen. Op Rottumeroog mag je halend aspect het belangrijkst.
niet komen en het andere uiter- Daarnaast verzorgde hij vele leste ligt in Limburg. Holland zou zingen over actuele zaken vanuit
dan niet eens aan bod komen. een historisch perspectief.
En als je de beste weersomstanVolg ons ook op
digheden en zowel cultuur en Toegang vrij en reserveren kan
www.FACEBOOK.com
natuur als uitgangspunt neemt, via 023 5282472 of info@boekblijft er eigenlijk niets anders over handelblokker.nl.

Foto aangeleverd

Muziek en Meditatie: een
feestelijk begin van 2020
Santpoort - De humanitaire vrijwilligersorganisatie Art of Living
houdt op zondag 26 januari in
de Naaldkerk, Frans Netscherlaan
12 te Santpoort-Noord een ontspannen muzikale middag in het
teken van ontmoeten en verbinden. Van 14.30-16.30 uur. Er worden mantra’s gezongen waarbij
iedereen mee kan zingen. De melodieën en teksten zijn eenvoudig
en de herhaling zorgt voor rust in
je hoofd.
Art of Living zet zich in voor een
stressvrije, vredelievende, saamhorige wereld die begint bij jezelf.

Programma:
- Ontvangst met thee, chocolademelk en o.a. heerlijke zelfgemaakte Ayurvedische hapjes.
- Mantra’s zingen met de satsangband Good Vibes onder leiding
van zangeres en gitarist Judith
Jobse.
- Ontspannen ademoefeningen
en geleide meditatie
Bijdrage: Є5,Aanmelden: http://tiny.cc/nieuwjaarsbijeenkomst
Meer informatie: Ellen Doedens,
info@aofl.nl of 06-50957400.

CDA wil snel gezondheidsonderzoek IJmond
Regio - Het CDA maakt zich grote
zorgen over de trage afwikkeling
en de inhoud van het gezondheidsonderzoek dat het RIVM
gaat uitvoeren naar de gezondheid in de IJmond. Dit meldt de
partij in een persbericht. “Voormalig gedeputeerde Tekin Statenlid beloofde dit onderzoek al
in november 2018. Na het korte
onderzoek in de eerste helft van
2019 over de grafietregens lijkt
het vervolgonderzoek nog steeds
niet goed te zijn opgestart,” aldus

Statenlid en woordvoerder Willemien Koning.
CDA pleit daarom voor het snel
oppakken én dat het onderzoek
zo volledig mogelijk wordt opgestart. De onderzoeksvoorstellen zijn opgesteld samen met
de bewoners en die willen een
compleet beeld van de situatie
voor hun gezondheid. Daarnaast
vraagt het CDA zich af of de provincie genoeg prioriteit geeft aan
het gezondheidsonderzoek.

Pesto
Genovese
Zoals de naam Pesto Genovese al aangeeft, komt dit
smakelijke gerechtje uit de
Italiaanse stad Genua, om
precies te zijn uit het voorstadje Pra. Het is een heerlijk
fris (én gezond) gerechtje op
basis van basilicum, olijfolie
en pijnboompitten. Daarnaast wordt er Parmezaanse kaas of pecorino (schapenkaas) aan toegevoegd.
Pesto komt van het Italiaanse werkwoord ‘pestare’,
dat (fijn)stampen betekent.
Nonna (oma) Sara uit Diano Roncagli, die vroeger een
restaurant bestierde, verklapte aan de Heemsteder
haar beroemde recept. Het is
niet moeilijk en je koopt na
het proeven hiervan nooit
meer een potje pesto in de
supermarkt. Let er wel op
dat sommige mensen allergisch kunnen zijn voor pijnboompitten of olijfolie.
Benodigdheden:
• Een zakje ongeroosterde pijnboompitten van ca.
50 gram, het liefst de Italiaanse pijnboompitten (deze zijn wat boller, wat duurder, maar wel lastiger verkrijgbaar).
• Extra vergine Italiaanse
olijfolie van de Taggiasca-olijf uit Ligurië/Imperia,
vaak te herkennen aan een
in goudfolie verpakte fles.
Deze olie heeft een karakteristieke mild/bitterzoete
smaak. Volgens nonna Sara
de beste olie uit Italië.
• 50 gram versgeraspte
Parmezaanse kaas
• Een klein of half teentje
knoflook
• Een basilicumplantje
• Zeezout
• Versgemalen peper
• Een blender of vijzel
Doe in de vijzel of blender de
pijnboompitten. Giet hierover de olijfolie, totdat de
pijnboompitjes net hiermee
bedekt zijn.
Voeg hier het teentje knoflook aan toe met de blaadjes (zonder de stelen) van
het basilicumplantje (Tip: de
overgebleven stelen zijn volgens nonna Sara uitstekende
smaakmakers voor soepen.)
Voeg wat zeezout en versgemalen peper hieraan toe.
Eindig met de versgeraspte
Parmezaanse kaas.
Maal of stamp het geheel
fijn. De pesto moet een
mintgroene kleur krijgen,
die geleidelijk aan donkerder wordt. Gelijk serveren,
vers gemaakte pesto smaakt
het beste.
Buon appetito!

12

22 januari 2020

Areopagus
met schrijver
Jeroen Smit
Bloemendaal - Op zondag 2 februari om 16 uur gaat Ad van
Nieuwpoort in gesprek met
schrijver en journalist Jeroen Smit
over zijn recent verschenen boek
‘Het grote gevecht & en het eenzame gelijk van Paul Polman’.

Bernt Schneiders nieuwe
voorzitter Bevrijdingspop

van de Duitse overheersing. Ook
viert bevrijdingspop Haarlem dit
jaar haar 40e verjaardag. In 2020
wordt op verschillende manieren extra stil gestaan bij 75 jaar
vrijheid, onder andere met het
Haarlem - Stichting Bevrijdings- ter deze functie waarnam. Bernt Bevrijdingspop Herdenkingsconpop heeft een nieuwe voorzitter. Schneiders neemt de voorzitters- cert en met extra activiteiten in
Muziekliefhebber en oud-bur- rol van Bevrijdingspop Haarlem de dagen voorafgaand aan het
gemeester van Haarlem Bernt op een bijzonder moment over.
festival. Stichting Bevrijdingspop
Schneiders neemt per direct het
organiseert al sinds 1980 jaarlijks
voorzitterschap over van Moni- Op 5 mei - dit jaar een nationa- het bevrijdingsfestival in Haarque Rietveldt, die als bestuurs- le vrije dag - is het 75 jaar gele- lem, het bekendste en oudste van
lid programma en vicevoorzit- den dat ons land werd bevrijd Nederland.

Foto: Ramon Phillipo

Osiris Trio in het Kunstfort Vijfhuizen
Foto aangeleverd door Cruquiusconcerten

VIjfhuizen - Het Osiris Trio en
Cruquiusconcerten zijn goede
bekenden van elkaar. Vorig jaar
nog vond een wereldpremière,
gecomponeerd door Roel van
Oosten ter gelegenheid van 15
jaar Cruquiusconcerten, plaats.
Vanwege het grote succes spelen zij deze compositie opnieuw,
maar nu in het Kunstfort bij Vijfhuizen, op Fortwachter 1 op zaterdag 25 januari om 20 uur.
Naast dit bijzondere werk spelen
zij ook het Geister Trio van Beethoven. Tevens staat een werk van
Josef Suk en een Trio van Bedrich
Smetana op het programma. Al
met al opnieuw een avond om
naar uit te kijken.

bles als het Osiris Trio en de luisteHet wordt al het derde concert op raars ervaren de intieme sfeer als
de nieuwe locatie. De akoestiek heel positief. Er zijn nog enkele
blijkt heel geschikt voor ensem- kaarten beschikbaar.

Expositie ‘Alles is rond/
Beweging’ in Kloostergangen
Haarlem - Op vrijdag 17 januari
is de expositie ‘Alles is rond/Beweging’ in de Kloostergangen
van het Stadhuis in Haarlem, Grote Markt 2 in Haarlem geopend.
Acht kunstenaars van kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons
Doel (KZOD) hebben zich laten inspireren door deze thema’s. Hun
bijzondere werken zijn te zien tot
en met vrijdag 21 februari.

In 2020 viert en herdenkt heel Nederland dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beeindigd. Een bijzonder jubileum.
Want vrijheid is nooit vanzelfsprekend en is iets om te koesteren.
Bevrijdingspop heeft als doelstelling daar in Haarlem en omgeving jaarlijks met zijn allen bij stil
te staan en dit te vieren. Dit doet
zij door het organiseren van een

Herdenkingsconcert op 4 mei en
een Bevrijdingsfestival op 5 mei
in de Haarlemmerhout. Het festival vindt in 2020 voor 40ste keer
plaats.

we en Sir Lancelot, ridder van
Koning Arthurs Ronde Tafel.
Nog meer ruiters in ‘The Three
Cavaliers’, een volkslied van de
Russische componist Alexander
Dargomishki. Daarnaast worden
er werken van twee andere Russen gezongen, namelijk ‘’ ‘Automne’ en ‘Printemps’ van Sokolov en het lied van herder Lehl
uit de opera ‘Het Sneeuwmeisje’
van Rimski Korsakov.
Ook zingt het koor een aantal

uit zich bij de Bevrijdingspop Vrijheidsweek aan te sluiten en een
activiteit te organiseren.

De zaal van het Dorpshuis was
volgestroomd met muziekliefhebbers die volop genoten
van een hoogwaardige muzikale beleving.

Foto’s aangeleverd door KZOD

korte werken a capella, waaronder de baldadige ‘Farandole’ van
Kees Kef.
Een gast-sopraan neemt de solopartijen voor haar rekening,
de pianobegeleiding wordt verzorgd door Lennie Kerkhoff. Dit
alles onder leiding van dirigent
Dirk Kaandorp.
Kaarten kunnen besteld worden
via de leden of via:
www.elisabeth-bas.nl.

Lottie Buit laat het aardse en het
universum samensmelten tot
één geheel. Oneindig. De cirkel
is rond.

Bennebroek - Afgelopen zondagmiddag 19 januari had Triple B, de bigband van muziekvereniging KNA haar jaarlijkse
Nieuwjaarsconcert.

Concert vrouwenkoor Elisabeth Bas
Haarlem - Het Haarlemse vrouwenkoor Elisabeth Bas geeft zaterdag 8 februari een concert
onder de titel ‘Ridders, Ruiters
en Russen’. Het vindt plaats in de
Remonstrantse kerk, Prins Hendrikstraat 2, Haarlem. Aanvang
20 uur.
Tijdens het concert wordt de
nog niet eerder in Nederland
uitgevoerde ballade ‘The Lady
of Shalott’ gezongen, een dramatisch verhaal over deze Vrou-

Hans van Duivenbode verbeeldt
voor deze expositie het sprookje Toegang: uw gift. Live uitgezon‘Stoomzeep’. Overal waren zeep- den door radiobloemendaal.nl.
bellen en vormden zich in en om
alles heen.

Volle zaal
bij Triple B

Voor het concert zijn nog enkele
kaarten beschikbaar. Deze zijn te
bestellen via:
www.CruquiusConcerten.nl.

Dit kan in allerlei vormen; vrijheid staat voorop. Organiseer bijOm dit dubbele jubileum te vie- voorbeeld een vrijheidsontbijt
ren, vindt vanaf 28 april in Haar- in je buurt waar iedereen bij aan
lem een week lang de Bevrij- kan sluiten, een debat over vrijdingspop Vrijheidsweek plaats. heid op school of een culturele
Een week vol muzikale, culturele avond in het buurtcentrum. Er is
en educatieve activiteiten, waar een aantal voorwaarden waaraan
iedereen aan kan deelnemen.
voldaan moet worden, die lees je
op onze site. Samen maken we er
Vrijheid is van iedereen. Dus ook een onvergetelijke week van.
van iedereen in Haarlem en ZuidKennemerland. Daarom nodigt Kijk voor alle informatie over
Bevrijdingspop elke organisatie, deelnemen, aanmelden en voorelk bedrijf, elke stichting, elke ver- waarden op bevrijdingspopvrijeniging, elke school, elke club, elk heidsweek.nl of mail je vragen
groepje mensen en elk individu naar:
dat iets wil organiseren van harte vrijheidsweek@bevrijdingspop.nl

Na afloop een meet & greet. Muziek (vleugel) door Amos Osterhaus.

Bij Josée Gouda schoot bij het
woord cirkel als eerste het woord
recycling, eigenlijk opnieuw Jan Nijland vertaalt emotie in
rondgaan, te binnen.
kleur en beweging, Eerst snel en
spontaan, daarna zoekend, tot
Mary Admiraal daarentegen er een beeld ontstaat dat ook los
dacht meteen aan ronde biervilt- van de oorspronkelijke emotie
jes. In de winter trekt Mary zich standhoudt.
terug in haar atelier. Dan schildert zij graag series. Na haar sal- En dan Arnold Janssen. In zijn
sa danslessen bijvoorbeeld, is zij schilderijen gebeurt zo ontzetsalsa-schilderijen gaan maken.
tend veel. U ziet een magische
wereld en vanaf het moment dat
Bij Rob Clous is de hele expositie u beter kijkt, komt het schilderond: etsen in het rond, zelfs de rij tot leven en in één beweging
etsplaten van zink zijn hier rond wordt u deze magische wereld inen ook de inlijsting was een heel gezogen.
karwei om het rond te maken.
Voor publiek geopend op werk- Jeroen Smit (foto: Ilja Keizer 2019).
Het werk van Adriaan Brand is op- dagen.
gebouwd uit lagen. Het basisma- Meer informatie vindt u op:
teriaal bestaat uit eigen foto’s die www.kzod.nl.

Bevrijdingspop in Vrijheidsweek
Haarlem - Ter gelegenheid van
twee bijzondere jubilea, 75 jaar
vrijheid en 40 jaar Bevrijdingspop, vindt dit jaar vanaf 28 april
een week lang de Bevrijdingspop Vrijheidsweek plaats. En omdat vrijheid van iedereen is, nodigt Bevrijdingspop ook iedereen
uit mee te helpen het programma
voor deze week te vullen.

het startpunt zijn voor een uitgebreide bewerking.

De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich over de grote vraagstukken van deze tijd
ontfermt. In ‘Het grote gevecht’
laat Smit op meeslepende wijze zien dat we daarvoor allemaal,
als consumenten, werknemers en
vooral ook als beleggers, een grote draai moeten maken. Maar de
grote vraag, ook op deze Areopagusmiddag, zal zijn of dit werkelijk een kans van slagen zal hebben. Locatie: Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1.

Foto Guus Belien

Een heel gevarieerd programma met zowel rustige jazzstukken als opzwepende filmmuziek en regelmatig overtuigende solo’s maakte de start
van het muzikale jaar van de
Bennebroekers zeer de moeite waard.
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2 februari

▲
23 januari

BRISK brengt ode aan
de liefde in de Oude Kerk
Heemstede - Liefhebbers van oude muziek kunnen zaterdag 25 januari om 20.15 uur hun hart ophalen in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede.

Het programma begint met twee
instrumentale versies van een
zeer populair lied uit de renaissance, J’ay pris amours a ma devise. ‘Ik heb de liefde tot mijn
devies gekozen’ is het openingsmotto. Er bestaan talloze versies
van dit lied. Die van Japart is bij- BRISK (foto: Foppe Schut).
zonder omdat in de baspartij het
lied achterstevoren klinkt. Engel- een tijdloos thema; want hoe verse consort songs, Italiaanse frot- schillend deze werelden ook lijtole en madrigalen en Franse ken, het gaat altijd weer over De
chansons komen allemaal voor- Liefde.
bij.
Bij dit concert wordt tevens hun
De poëzie is het uitgangspunt nieuwste CD ‘Altijd over de Liefde’
voor een programma met ver- gepresenteerd.
schillende hoofdstukken: verlan- Kaarten à € 22,50 via:
gen en geluk, aardse liefde, he- www.podiaheemstede.nl of via
melse liefde, liefdesverdriet, ver- de theaterlijn 023 5483838 of op
gankelijkheid en afscheid. Tek- de avond van het concert aan de Amaryllis Daltiens (foto: Emily van
den Broucke).
sten uit verschillende tijden over zaal.

Foto’s aangeleverd

Expositie van Wim Altena in Raadhuis

Informatie over de schilderijen
kunt u krijgen bij Wim Altena, tel.
023-5294239 of 06-51033702.
Ook kunt u meer informatie vinden op zijn weblog:
http://wimaltena.blogspot.com.

Jazzconcert ‘Celebrating Valentine’

Reserveren concerten via:
www.jazzinzandvoort.nl,
info@jazzinzandvoort.nl.

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding organiseert de lezing ‘Wat gebeurt er met de
ziel na de dood?’ door schrijver
Willem Glaudemans. Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveldtlaan 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 deelnemers mee op zielenreis.
Boekbespreking ‘Een gebroken
wereld heel maken’. Het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek. Om 20 u.

Voetbaldag RCH vanwege staking basisonderwijs. Kijk op:
www.rch-voetbal.nl.

5 februari

Monnikenwerk: kloosterlingen
aan het woord in Verhalenhuis.
Van Egmondstraat 7, HaarlemNoord. 20 u., toegang € 5,-. Reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl/monnikenwerk.

24 januari

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

31 januari

Haarlemse Dichtlijn bij opening 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.

Voorlezen uit ‘Moppereend’ bij
Boekhandel Blokker. Binnenweg 138 in Heemstede. Om
10.30 u. Woensdag tweetalig
( NL/Eng), zaterdag in het Nederlands. Toegang vrij. Aanmelden via 023 5282472 of
www.boekhandelblokker.nl.
Repaircafé Vogelenzang samen met energiecafé. Dorpshuis van Vogelenzang, Henk
Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
Van 10-13 u. Voor vragen:
repaircafevogelenzang@yahoo.com of 0653561413.
BRISK brengt Ode aan de liefde in de Oude Kerk. Wilhelminaplein Heemstede. Om 20.15
u. Kaarten à €22,50 via: www.
podiaheemstede.nl of tel.: 023
5483838.
Wereld Natuur Fonds bij De
Oosteinde Vijfhuizen. Schipholweg 1088, Vijfhuizen. Van
13-16 u. Deelname €5,-, jonge
WWF-leden (Rangers) betalen
€ 4,50. Aanmelden graag, maar
niet verplicht, via meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl, of
op tel.: 0172-518929.

1 februari

Alliance Française: “Futur Conditionnel”, Frans toneelstuk,
Haarlemmerhout Theater, Van
Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem. 20 uur. Cursisten/vrienden € 22,-. Anders € 25,-. Kaartjes: www.kennemerland.afpb.
nl/spectacle

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.

26 januari

10.000 stappenwandeling om
10 u. vanaf het zwembad op
de Sportparklaan 16, Heemstede.
Alice in Wonderland in Theater
de Luifel. Herenweg 96, Heemstede. Om 11 en 14.30 u. Kaarten à €12,50 via: www.podiaheemstede.nl of op tel.: 023
5483838.

Areopagus met schrijver Jeroen Smit. Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1. Om 16 u. Toegang: uw gift.

27 januari

Onthulling Holocaustmonument ‘Levenslicht’ voor het
raadhuis. Raadhuisplein 1,
Heemstede. Om 16 u.
Derde bijeenkomst VVD energietransitie. Aanvang: 20 uur,
inloop: 19.30 uur. Plaats: Café
De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat
103, Heemstede.

4, 18 februari en 3 maart

Koffie met muziek op Plein1.
WIJ Heemstede in Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. Van
10.30-12 u. Kosten 20 euro
p/k. Aanmelden op Plein1
1e verdieping of via tel.: 0235288510.

29 januari

Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.

TENTOONSTELLINGEN
Sinds 13 januari

Expositie van Wim Altena.
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Heemstede. Meer info op: http://wimaltena.blogspot.com.

T/m 31 januari

Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raadzaal, van het raadhuis Heemstede, Raadhuisplein 1, Heemstede.

31 januari t/m 1 juni

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum.
Spaarne 16, Haarlem. Meer informatie op: https://www.teylersmuseum.nl/

Tot 1 maart

Tentoonstelling Keizerin Sisi.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer informatie op: www.zandvoortsmuseum.nl.

Leerlingen uit Heemstede in
debat in de Tweede Kamer
Heemstede/Den Haag - Op 7 februari gaat het Europees Jeugdparlement van start in Den Haag.
Tachtig scholieren in de leeftijd
van 16 tot 20 jaar spelen dan vier
dagen lang het Europees parlement na. Onder hen ook leerlingen van het Atheneum College
Hageveld uit Heemstede.
Net als echte politici voeren ze
pittige debatten over onderwerpen die nu spelen. Bedachte oplossingen worden besproken en
in stemming gebracht. De Oude Zaal van de Tweede Kamer
is dit jaar het decor van laatste
dag van de conferentie. Garrette
Clark, Programme Officer van het
United Nations Environment Programme is één van de gastsprekers op zaterdag 8 februari.

Hannah Wessels (18 jaar, student en projectmanager Europees Jeugdparlement): ‘Wij bootsen het Europees Parlement na,
met alles erop en eraan. Jongeren
worden zo aangemoedigd zich in
de actualiteit te verdiepen. Ze leren hoe democratie werkt en over
landsgrenzen heen te kijken. Dit
jaar gaat het debat onder andere over gelijkheid voor vrouwen,
jongerenwerkloosheid en de klimaatproblematiek. De uitkomst
van dit soort debatten is meestal
heel verrassend omdat jongeren
vaak een andere koers kiezen dan
de wereldleiders. Dat we dit jaar
in de Tweede Kamer zitten maakt
het allemaal nog specialer.’
Het Europees Jeugdparlement,
opgericht in 1987, is een onaf-

hankelijk onderwijsproject voor
en door jongeren. Door het Europees Parlement na te bootsen
worden scholieren in het middelbaar onderwijs gestimuleerd kritisch na te denken over Europese vraagstukken en hierover met
elkaar in gesprek te gaan. Door
het jaar heen vinden op middelbare scholen in het land regionale voorrondes plaats. Van daaruit
gaan tachtig scholieren door naar
de afsluitende conferentie.
Het Europees Jeugdparlement
is onderdeel van het European Youth Parliament, één van de
grootste platformen voor debat
en uitwisseling van ideeën onder jonge Europeanen. Verspreid
door Europa doen jaarlijks 30.000
jongeren mee.

Alice in Wonderland in Theater de Luifel

Foto aangeleverd

Zandvoort - Op zondag 9 februari verrzorgen Nathaly Masclé zang, Jean Louis van Dam - piano,
Edwin Corzilius - bas en Frits Landesbergen – slagwerk een jazzconcert met als motto (omdat
het dan bijna 14 februari en Valentijnsdag is): Celebrating Valentine. De concerten vinden plaats
in Theater de Krocht, Grote Krocht
41, Zandvoort. Aanvang van de
concerten 14.30 uur. Zaal open
13.45 uur. Entreebedrag € 15,-.
Parkeren: naast theater de Krocht
in parkeergarage Louis Davids
Carre.

Historische biografiefilm 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.

30 januari

Het ensemble BRISK Record
Quartet Amsterdam en de sopraan Amaryllis Dieltiens, presenteren een prachtig programma met 16e- en 17e- eeuwse liederen voor zang en instrumenten
met als leidraad De Liefde.

Heemstede - Sinds 13 januari is
in de centrale hal van het Raadhuis van Heemstede de expositie
‘Landschappen, bloemen en dieren’ van Wim Altena te zien.
8 jaar geleden had Wim Altena
ook een expositie in het Raadhuis. Hij is nog steeds lid van Studio A’rtistiek waar hij met veel
plezier schildert en in de 8 jaren
na de expositie in het raadhuis
heeft hij veel nieuwe schilderijen gemaakt van zijn favoriete onderwerpen landschappen, bloemen en dieren. Zoals de serie ‘Top
views of flowers’.

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 u.

25 januari

Heemstede - Op zondag 26 januari, om 11 en 14.30 uur, vindt de
jeugdvoorstelling Alice in Wonderland (vanaf 4 jaar) in Theater
de Luifel plaats, aan de Herenweg 96 in Heemstede. In de nieuwe voorstelling van theatermaker
Mariska Simon wordt kennisgemaakt met Alice in Wonderland
zoals zij verbeeld is door Gouden
Penseel winnaar/illustrator Floor
Rieder; fris, eigentijds en prachtig
vormgegeven.
Al meer dan 150 jaar geleden

schreef Lewis Carroll de verhalen over Alice. Inmiddels kent iedereen het blonde meisje in het
blauwe jurkje. Maar Alice is veranderd.
Ze heeft haar blauwe jurkje verruild voor een hoodie. Haar keurige schoentjes voor stoere gympen. En huilen? Daar doet ze niet
meer aan! Alice kijkt stoer de wereld in door haar ronde brilletje.
Maar als Alice veranderd is, is
Wonderland dan nog wel hetzelfde? Heeft het konijn nog wel

haast? Is de rups nog wel raadselachtig, de hoedenmaker zo gek
als een deur. Of is iedereen een
beetje in de war?
De voorstelling belooft een visueel feestje te worden en is vooral
geschikt voor stoere kinderen die
net als Alice niet bang zijn om een
klein beetje te veranderen.
Kaarten à € 12,50 via:
www.podiaheemstede.nl of via
de theaterlijn 023 5483838 of
voor aanvang van de voorstelling
aan de zaal.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 22 januari 2020

Heemstede

Holocaustmonument Levenslicht
voor raadhuis Heemstede

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
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

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden
dat concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz werd bevrijd. Over heel
de wereld wordt daar bij stilgestaan.
Tijdens de Holocaust zijn 163 Joodse
Heemstedenaren en Joden die in
Heemstede waren ondergedoken
vermoord. Om hierbij stil te staan vindt
op 27 januari een herdenking plaats
bij het tijdelijke Holocaustmonument
Levenslicht. Dit monument staat tot en
met 2 februari voor het raadhuis van
Heemstede; het maakt deel uit van een
landelijk project van het Nationaal Comité
4 en 5 mei waaraan 171 Nederlandse
gemeenten deelnemen. Iedereen is van
harte uitgenodigd bij de herdenking op
het Raadhuisplein aanwezig te zijn.

Programma maandag 27 januari,
aanvang 16.00 uur - Raadhuisplein 1

Lichtmonument Levenslicht

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie
als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen
belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en
zijn team hebben deze traditie als inspiratie
gebruikt voor het monument Levenslicht. Met
in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk
aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat
het kunstwerk symbool voor de impact van
de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de
verschillende gemeenten waar Joden, Roma
en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al
generaties lang. Om de paar seconden zie je
de stenen oplichten en weer uitdoven, als een
ademhaling in licht. Daarmee symboliseren
ze het leven dat nu in de gemeente gemist
wordt. Door stil te staan bij het gemis van de
plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen
aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt
gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers
levend.

De Holocaustherdenking vindt plaats bij het
tijdelijke monument Levenslicht voor het
raadhuis:
- Opening door burgemeester Astrid
Nienhuis
- Toespraak rabbijn Spiero
- Noemen van de namen van de slachtoffers
- Gebed door rabbijn Spiero
- Psalm 23 door Hans Rosenberg
- Afsluiting door Ruben Boas, voorzitter
Joodse Gemeente
Na afloop (rond 17.00 uur) is er in het raadhuis
koffie/thee.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox.
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Het Centrum voor Jeugd en
Gezin Heemstede biedt weer een
speciale training voor kinderen in
echtscheidingssituaties (KIES). De
trainingssessies voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 11 jaar worden gegeven
in de Nicolaas Beetsschool, Sportparklaan
3 in Heemstede.
Het programma biedt kinderen een plek om
met andere kinderen stil te staan bij alles wat
de scheiding met zich meebrengt. Tijdens
8 bijeenkomsten komen aan de hand van
creatieve opdrachten, praten en spel, thema’s
aan bod die op dat moment spelen. Deze
vinden plaats op maandagen van 15.30
tot 16.30 uur in de Nicolaas Beetsschool.
Deelname is gratis. Voor ouders is vooraf een
informatiebijeenkomst op maandag 24 februari
van 9.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis aan
het Raadhuisplein 1 in Heemstede.
Hebt u nog vragen of wilt u uw kind
aanmelden? Neem dan contact op met Riny
van den Oever, CJG- en KIES-coach. U kunt haar
telefonisch bereiken via (023) 548 58 42 of per
e-mail r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor
meer informatie over deze training op
www.cjgheemstede.nl.

Heemstede

Vergadering gemeenteraad 30 januari
De gemeenteraad van Heemstede houdt
een openbare vergadering op donderdag 30
januari 2020 om 20.00 uur in de Burgerzaal van
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:
• e diging raadslid
• Vaststellen agenda raadsvergadering
30 januari 2020
• Vragenuur
• enoeming leden ekenkamer eemstede
• Verkoop van aandelen neco roep N V
•
ontroleprotocol accountantscontrole
jaarrekening 2019 en 2020 gemeente
Heemstede

CJG Heemstede
biedt KIES-training
voor kinderen van
gescheiden ouders

• Vaststellen bestemmingsplan
‘Aanvullende voorschriften parkeren’
• udgetsubsidie Stichting
eemstede
2020 - 2023
• ijst ingekomen stukken raadsvergadering
30 januari 2020
•
at verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.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 (023) 548 56 46 of per e-mail:
griffie@heemstede.nl

Uitslag stemming
nieuwe Belvedère
vastgesteld
Het winnende ontwerp voor een nieuwe
Belvedère in wandelbos Groenendaal is
‘De Wandeling’ geworden. Eind vorig jaar
kon gestemd worden op 6 ontwerpen
voor een nieuwe uitkijktoren. ‘De
Wandeling’ kreeg 41% van de stemmen,
tweede werd ‘Bosnest’ met 20% van de
stemmen. Het college van B&W heeft
de uitslag op 14 januari 2020 formeel
vastgesteld. Lees meer op
www.heemstede.nl/belvedere.

Aanwijzingsbesluit griffier, 1e plaatsvervangend griffier
en 2e plaatsvervangend griffier gemeente Heemstede
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren
in werking getreden. Hierdoor zijn de
publiekrechtelijke aanstellingen van de
griffier en de plaatsvervangende griffiers van
rechtswege gewijzigd in privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomsten. De huidige
publiekrechtelijke aanstellingen gaven

de (plaatsvervangend) griffier speciale
bevoegdheden, zoals de ondertekening van
stukken die van de raad uitgaan. De nieuwe
privaatrechtelijke arbeidsovereenkomsten
geven deze bevoegdheden niet. Om de
griffier deze speciale bevoegdheden toe te
kennen is een aanwijzingsbesluit nodig. Op
grond van artikel 107 van de Gemeentewet is

de gemeenteraad bevoegd de griffier en de
plaatsvervangende griffiers aan te wijzen.
Op 18 december 2019 heeft de raad de
griffier en de plaatsvervangers aangewezen.
Lees de volledige bekendmaking in het
digitale Gemeenteblad via
zoek.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Matthijs Vermeulenlaan 20, het bouwen
van een fietsenberging in de voortuin,
wabonummer 524665, ontvangen
8 januari 2020
• Nijverheidsweg 14, vergroten bedrijfsruimte,
wabonummer 523948 ontvangen
7 januari 2020

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Melchior Treublaan 11, het kappen van
een Noorse den, wabonummer 492577,
verzonden 3 januari 2020
• Schouwbroekerstraat 3, het verlengen van

de bestaande rookgasafvoer, wabonummer
511482, verzonden 13 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
• Melchior Treublaan 11, het kappen van een
den, wabonummer 492577, verzonden
3 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’.

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’.

Wederom sterke daling
WW-uitkeringen in Noord-Holland
Regio - Het aantal verstrekte WWuitkeringen daalde in de NoordHollandse regio’s in 2019 weer
sterk. Dit meldt UWV in haar persbericht. Voor de drie regio’s tezamen zakte het aantal uitkeringen
gedurende het jaar met 3.100
WW-uitkeringen tot 15.969. Deze
daling is met 16,4% minder sterk
dan de daling van 17,9% in 2018.
UWV verwacht op basis van economische voorspellingen eerder
een stabilisatie dan een verdere
daling in 2020.

Foto: Franklin van der Erf

Schrijf jij de nieuwe Haarlem-Song?
Haarlem - De Grootste Band Van
Nederland (DGBVN) roept componisten en tekstschrijvers op
om een Haarlem-song te schrijven. Er zijn al vele nummers over
Haarlem geschreven, maar een
catchy, hitgevoelig popnummer
ontbreekt nog, volgens de organisatie. DGBVN wil de jarige stad,
Haarlem viert dit jaar 775 jaar
stadsrechten, een nieuw Haarlemlied schenken. Het winnende
liedje wordt door 500 muzikanten gespeeld op 7 juni op de Botermarkt in Haarlem.

775 ‘ons’ nummer de hitparades
bestormd? Iedereen die denkt
een popnummer over Haarlem te
kunnen schrijven nodigen wij uit
om deze in te zenden.

Het nummer dient te voldoen aan
een aantal voorwaarden. Zo moet
de muziek en de tekst (Nederlands of Engels) origineel zijn en
dus nog niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en
De organisatie hoopt op ver- het moet een uptempo popnumschillende inzendingen waaruit mer zijn.
een vakjury kan kiezen. De jury Componisten kunnen hun numbestaat, naast Timmers zelf, o.a. mer aanmelden via www.dgbvn.
uit Jaco van der Steen (muzika- com uiterlijk op 20 februari 2020.
le leider DGBVN) en de voorma- “En wie weet wordt jouw numlige burgemeester van Haarlem mer wel door 500 muzikanten
Bernt Schneiders.Tijdens een bij- gespeeld. Dat is toch geweldig!”
eenkomst in een café beoorde- lacht een trotse organisator Alain
len zij de inzendingen op speel- Timmers. Het grote optreden van
New York, London, Amsterdam, baarheid en hitpotentie. Het win- De Grootste Band Van Nederland
Parijs en menig andere grote we- nende nummer wordt op de gro- vindt plaats op 7 juni op de Boterreldstad zijn al diverse malen be- te dag, waarop 500 muzikanten markt in Haarlem.
zongen. Haarlem ontbreekt nog van De Grootste Band Van Nederin de hitlijsten. Hoe mooi zou het land een aantal nummers spelen, Meer informatie is te vinden op
zijn als dit jaar tijdens Haarlem gespeeld.
www.dgbvn.com.

In het museum is de ‘Verborgen
Vogeltuin’ te zien en te beleven:
een leuke, leerzame tentoonstelling geschikt voor iedereen vanaf
4 jaar. De bezoekers maken door
het uitvoeren van 21 leuke spannende opdrachten, kennis met alle dieren die in tuinen leven: veel
soorten vogels maar ook slakken, wormen, insecten, spinnen,
pissebedden en duizendpoten,
egels etc. We staan er vaak niet bij
stil maar in groene tuinen wemelt
het van de dieren, die als je goed

Omdat veel mensen niet in de eigen gemeente werkzaam zijn is
het lastig hiervoor een oorzaak
Zaanstreek/Waterland liet in 2019 aan te wijzen. Bij gemeenten
met ruim 20% (-997 uitkeringen) waar meer dan 500 WW-uitkerinverreweg de sterkste daling zien. gen worden verstrekt liep de daZuid-Kennemerland en IJmond ling minder uiteen. In Den Helder
bleef met 12,6 % (-666) achter bij was de daling met 24,7% (-566
de landelijke trend van 15%. Het uitkeringen) het grootst. De afnaaantal uitkeringen in Noord-Hol- me in Hoorn bleef op 10,3% steland Noord daalde met 16,6% ken. In die gemeente worden nu
(-1.476 uitkeringen).
964 WW-uitkeringen verstrekt.

De krapte op de arbeidsmarkt
zorgde bij de horeca, handel, industrie en uitzendbedrijven voor
de grootste daling in WW-uitkeringen in de afgelopen jaren.
Het totale aantal WW-uitkeringen
daalde in elke sector, ook in sectoren waar de werkgelegenheid
niet, of beperkt, toenam zoals
het bank- en verzekeringswezen,
overheid en landbouw en groenvoorziening.
Volgens UWV blijkt uit eerder onderzoek b dat bijna 70% van de
mensen waarvan de WW eindigt,
tijdens of binnen een maand na
afloop van de WW-periode, werk
vindt. Voor de overige 30% geldt
dat zij bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, tijdens de WW ziek worden of dat
het WW-recht afloopt zonder dat
zij werk vonden.

Hersenstichting: Tot 2040 explosieve
stijging hersenaandoeningen
Regio - Het aantal Nederlanders
dat een beroerte krijgt, lijdt aan
dementie of de ziekte van Parkinson zal tot 2040 explosief stijgen ten opzichte van 2015. Dit
constateert de Hersenstichting
op basis van gegevens over hersenaandoeningen uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning
2018 (VTV-2018) van het RIVM.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal
patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent
stijgt, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. Deze explosieve stijging heeft een enorme impact op de gehele samenleving.

enorme stappen hebben gezet
op het gebied van hersenonderzoek, waardoor er in de komende twintig jaar minder Nederlanders sterven aan de gevolgen van
bijvoorbeeld een beroerte. Alleen
moeten er wel meer mensen met
de gevolgen van deze hersenaandoening leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten,
mantelzorgers en zorgprofessionals - meer en meer te maken
krijgt met hersenaandoeningen
en de gevolgen hiervan.”

Nu al hebben bijna vier miljoen
Nederlanders een hersenaandoening en kost het de maatschappij jaarlijks 25 miljard euro. Naar
aanleiding van de projecties uit
Uit de toekomstverkenning voor de toekomstverkenning is de ver2040 komt naar voren dat er over wachting dat dit de komende jatwintig jaar 672.600 Nederlan- ren alleen maar toeneemt. “De
kijkt, helemaal niet altijd verbor- ders een beroerte hebben ge- wetenschap, de overheid, het begen zijn.
had en met de gevolgen daar- drijfsleven en de rest van de savan moeten leven, dat er 330.400 menleving gaan hier de komenAls je bij alle opdrachten stil staat, mensen aan dementie lijden en de jaren in verschillende opzichontdek je ook nog eens hoe je je 82.600 aan de ziekte van Parkin- ten veel van merken. De zorguithuis en leefomgeving duurzamer son. Het aantal dat lijdt aan de- gaven zullen stijgen, op het werk
en energiezuiniger kunt maken: mentie verdubbelt daarmee ten zullen steeds meer mensen zijn
handig om voorbereid te zijn op opzichte van 2015. “En dit zijn die lijden aan een hersenaande gasloze toekomst en hoe het slechts drie hersenaandoeningen doening en Nederlanders zullen
hoofd te bieden aan de gevolgen van de in totaal honderden die meer mantelzorg moeten verlevan klimaatverandering.
voorkomen”, zegt Merel Heimens nen aan mensen met een hersenVisser, directeur van de Hersen- aandoening”, zegt prof. dr. HelMeer informatie op: www.pieter- stichting. “Het positieve nieuws mut Kessels, verbonden aan de
vermeulenmuseum.nl.
is dat we de afgelopen jaren al Universiteit van Amsterdam.

Pieter Vermeulen Museum geopend
tijdens onderwijsstaking

Driehuis - Het Pieter Vermeulen
Museum aan de Driehuizerkerkweg 34D in Driehuis is tijdens de
onderwijsstaking op donderdag
30 en vrijdag 31 januari geopend
vanaf 9.30 uur.
Tijdens de vorige onderwijsstaking was het best druk en het
museum opent ook nu weer haar
deuren voor ouders, grootouders
en (klein)kinderen. Ook kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang-groepen zijn van harte welkom!

Hoewel in elke gemeente van de
drie regio’s het aantal WW-uitkeringen in 2019 daalde, zijn er verschillen per gemeente. Zeker in
kleinere gemeenten waren de
verschillen groot. Zo nam in Uitgeest het aantal WW-uitkeringen
met 2,6 % af (-132 uitkeringen)
terwijl de daling in Wormerland
tot 37,4% (-144 WW-uitkeringen)
opliep.

“Daarom moeten we met zijn allen samenwerken om een toekomst te creëren zonder hersenaandoeningen”, vult Heimens Visser hem aan. “Want alleen samen
kunnen we hersenaandoeningen
behandelen én in de toekomst
voorkomen. We moeten daarbij
niet inzetten op één aandoening,
maar breed investeren in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen.
We moeten blijven investeren in
onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeteren van de
patiëntenzorg.”
Collecteweek van de
Hersenstichting
Help de Hersenstichting mee om
dit toekomstbeeld te voorkomen.
Geef aan de collectant tijdens de
collecteweek van maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari 2020. Ruim 19.000 vrijwilligers
lopen door heel Nederland langs
de deuren om geld in te zamelen
voor al die mensen die te maken
hebben meteen hersenaandoening.
Geef aan de collectant of op:
https://www.hersenstichting.nl/
doneer/
Meer informatie:
www.hersenstichting.nl.

