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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede -  Bij het Oude Slot de Vredes-
brug, een natuurstenen brug met beeld-
houwwerk, leeuw, keermuren met bal-
len en een  toegangspoort. Deze Dui-
venpoort was de toegangspoort tot 
het toenmalige slot dat in 1810 werd 
gesloopt.
Bron: Rijksmonumenten.nl.

Foto: Marenka Groenhuijzen

 -  Bij het Oude Slot de Vredes-

Voorleesontbijt voor peuters op Plein1
Heemstede - Tussen de kinder-
boeken op de zolder van de bieb 
lijken ze zich aardig thuis te voe-
len. Nog aan het handje van va-
der of moeder kwamen peuters 
en kinderen van dagverblijf Op 
Stoom woensdagochtend 22 ja-
nuari naar het voorleesontbijt 
waar ze als gasten ontvangen 
werden door de bibliotheekmen-
sen. Dat de rijstwafels en de ba-
nanen al klaarstonden hadden 
ze niet in de gaten, want de ach-
terwand was leuk versierd met al-
lerlei spullen en slingers. Lekker 
spannend dus.
Daar stond Nel met een grote 
eend in haar hand, de Mopper-
eend. Zij gaf aan de wethouder 
Annelies van der Have het boek 
de Moppereend waaruit ze ging 
voorlezen.

Moppereend
Die eend van Nel is mopperig. 
Haar vijver is opgedroogd en er is 
niemand die met haar wil spelen. 
Tenminste… dat vindt zij. Want ze 
wil geen gaten graven met hond. 
Niet met Varken in de modder-
poel. Niet kraaien met Haan. Niet 
soezen met Schildpad. Niet een 
lekker hapje eten met Geit. Dus: 
niemand wil met haar spelen.
En dan wordt ze ook nog achter-
volgd door een grijs wolkje dat 
boven haar hoofd steeds donker-
der en groter wordt. Wat voor een 
wolk? Was het een SOMBERwolk? 
Was het een TREURwolk? Of zou 
het… was het…een MOPPER-
EENDwolk? Zou hij altijd de zon 
verduisteren? Kon hij BARSTEN? 

En met het barsten van de wolk 
komt alles goed in dit verhaal, 
waarbij je ongetwijfeld in de lach 
schiet. Of het wordt ook tijd voor 
een wolkbreuk boven je hoofd! 
Bijna iedereen heeft wel eens een 
mopperbui of een donderwolk 
boven zijn hoofd. Maar je hebt el-

kaar nodig om de lucht weer te 
klaren, want na regen komt zon-
neschijn. Of een ontbijt.
Dat kregen de peuters van de bi-
bliotheek, mopperen maakt ten-
slotte hongerig, maar de rijstwa-
fels en broodjes stonden al klaar. 

Naast een goed verhaal met aan-
trekkelijke illustraties, heeft het 
kinderboek voldoende aankno-
pingspunten voor interactie met 
peuters en kleuters voor verwer-
king in hun spel. Thuis voorlezen 
op de bank, kussentje in de rug 
en begin dan met praten over de 
voorkant, dat maakt nieuwsgie-
rig.

Dan langzaam voorlezen en zo 
nu en dan vragen aan uw kind 
wat er allemaal kan gebeuren in 
het verhaal. U mag het boek best 
nog eens voorlezen. Vinden ze 

meestal prachtig en ze ontdek-
ken steeds nieuwe dingen, ook in 
de illustraties.
Zo`n boek kopen is een goede 

investering. Boekhandel Blokker 
heeft een hele stapel liggen.

Ton van den Brink
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Stilstaan bij de Holocaust- 
slachtoffers uit Heemstede
Heemstede - Precies 75 jaar gele-
den, op 27 januari, werd het ver-
nietigingskamp Auschwitz be-
vrijd. Dit feit wordt in de hele we-
reld herdacht. In Heemstede ge-
beurt dat met een kortstondige 
opstelling van het Holocaustmo-
nument ‘Levenslicht’.

Het monument is tot en met 2
februari op het plein voor het 
raadhuis te zien. Het originele 
monument bevat 104.000 steen-
tjes die staan voor evenzoveel 
slachtoff ers van het naziregime 
in Nederland. In Heemstede wer-
den 163 Joodse medebewoners 
het slachtoff er van de naziterreur. 
Ook tijdelijke Joodse inwoners, 
die hier waren ondergedoken, 
zijn opgepakt door de bezetter. In 
de Joodse cultuur zeggen stenen 
meer dan woorden.

Het monument is dan ook opge-
trokken uit lichtgevende steen-
tjes, ontworpen door kunstenaar 
Daan Roosegaarde. Niet alleen de 
Joodse slachtoff ers worden we-
reldwijd herdacht, ook de Roma 
en Sinti’s die hebben geleden on-
der de bezetter.

Burgemeester Nienhuis wees 
niet alleen op de vervolgden, 
maar noemde in één adem ook 
de bevrijding. Mevrouw Nienhuis 
hoopt dat naast herdenken op 4 

mei straten samen aan tafel gaan 
om op 5 mei de bevrijding te vie-
ren. De Verenigde Naties zijn 75 
jaar geleden opgericht met als 
doel de wereldvrede te handha-
ven.
Rabbijn Spiero gaf een verklaring 
voor de steentjes: “Steen is iets 
eeuwigs en symboliseert ook een 
gedenkplek voor hen die geen 
rustplaats hebben. Ieder steen-
tje is net zo uniek, zoals ook ieder 
mens uniek is.”

Bij het voorlezen van de 163 na-
men bleek dat er van een aantal 
omgebrachte Joodse dorpsge-
noten niet eens bekend is waar 
ze zijn overleden. Ook voor hen 
ligt er dus nu een steentje voor 
het raadhuis. Tijdens het voorle-
zen van de 163 namen is er naam 
voor naam een steentje aan het 
monument toegevoegd. Het licht 
dat de steentjes uitstralen als het 
donker is, symboliseert de hoop. 

De rabbijn ging voor in gebed, 
waarin hij de tien concentratie-
kampen noemde. De herdenking 
werd afgesloten door de burge-
meester die de 200 aanwezigen 
uitnodigde het koude en natte 
plein te verlaten voor een kopje 
koffi  e of thee in het warme raad-
huis.
 
Eric van Westerloo

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Inbreker 
aangehouden 
in Zandvoort
Zandvoort - De politie heeft vrij-
dagavond 24 januari, rond 23 
uur, een 32-jarige man in Zand-
voort aangehouden. Hij wordt 
verdacht van het plegen van mi-
nimaal twee (pogingen) wonin-

ginbraken. De politie kreeg een 
melding van een poging tot in-
braak op de Julianaweg. De agen-
ten hebben direct de buurt afge-
zet en een agent ging te voet de 
wijk in en die hoorde toen glas-
gerinkel op de Van Stolbergweg. 
Even later kon de inbreker in de 
kraag gevat worden. De verdach-
te is voor nader onderzoek inge-
sloten.

Bron: Politie.nl. 

In deze krant de 
Republika Srpska,
parel van de Balkan
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 2 februari, 10u.
ds. Dirk van Keulen (Zwolle) 

Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. 
de cantorij, o.l.v. Addy Alberts.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 2 februari 18.30u.
In His Presence

Leiding: Rob en Yvonne Elbers
Muziek: Arjo, fam. Iwata,

Maaltijd 17.30u.
Opgeven via website.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 2 februari, 10u. 
Oude Kerk, ds. A. Molendijk, 

m.m.v. de cantorij. Crèche, Kinder 
Andersdienst, Verhalenboom en 

De Kerk Draait Door. 

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 2 februari, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. In 

Between. Pater Diego Pildain.

www.parochiesklaverblad.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 2 februari, 10.30u.
Voorbereidingsgroep.

www.vdgh.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis; samenzang
  pater Tristan Perez
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 2 februari, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

Na de dienst koffi  edrinken 
in Kerkelijke centrum het 

Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 2 februari, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com
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Even een zijstapje met Roemer 
Visscherplein 25. Het pand is 
een onderdeel van het bouw-
project uit 1928 van Zandvoort-
selaan 159 naar 155, via Roemer 
Visscherplein 25 t/m 11 naar 
Camphuysenlaan 2. Het is door 
J.H. Groenwegen ontworpen, 
waarna het door aannemer H. 
Brouwer is gebouwd. 

Van oorsprong was het ‘Ho-
tel Cafe Restaurant Boeken-
roode’, dit werd geopend op 4 

mei 1929, aldus een adverten-
tie in het Haarlems Dagblad van 
2 mei. Gérant is Henri America. 
Er kon veel gedanst worden ge-
zien de vele advertenties in het 
Haarlems Dagblad, zeker het 
eerste jaar na de opening.
In het adressenboek van Haar-
lem van 1 januari 1931 wordt 
J.J.M. Dickmann als beheer-
der genoemd van ‘Boekenroo-
de’. Buiten dansen werden ook 
fi lms vertoond. Dit lezen we in 
een advertentie in De Eerste 
Heemsteedsche Courant van 10 

maart 1933, entree 25 cent. Boe-
kenroode wordt ook regelma-
tig gebruikt voor spreekavon-
den. Zo weet op 12 december 
1935 de NSB ook een zaal te re-
serveren. Kledingshows waren 
er ook. Zo rond 1940 wordt in 
de stratenboeken ‘Boekenrode’ 
ook met 1 ‘o’ geschreven. Op 1 
maart 1940 neemt N. Stegeman 
het stokje over van Dickmann.

In het adressenboek van Bloe-
mendaal van 1 maart 1955 
wordt F.J. Brinkmann als uitba-
ter genoemd. Familie Lau be-
gon in 1976 een Chinees-In-
disch restaurant ‘Tong Nam’, dat 
sinds 1996 ‘Asian Delights’ heet. 
In 2018 zijn er appartementen 
boven het restaurant gekomen.
Het pand is een Gemeentelijk 
monument. Het is cultuurhisto-
risch belangrijk, omdat het oor-
spronkelijk een hotel was. Het 
voormalige Hotel Boekenrode 
herinnert aan de tijd dat er bij 
vrijwel elk spoorwegstation een 
hotel stond.

Bronnen: HVHB en Librariana. De 
toen-foto komt van de site SERC 
(jaren 30). De nu-foto van Harry 
Opheikens is van 27 januari 2020.

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (86)

Zandvoort - Onlangs kwam 
er tijdens mijn rondje door 
het bos een kolos van een Sint 
Bernhardhond luid blaff end 
op me af gestoven. Gelukkig 
schrik ik daar niet heel erg van 
vooral omdat ik weet wat ik in 
zulke situaties het beste kan 
doen namelijk stilstaan, een 
beetje wegdraaien en de hond 
niet aankijken. En vooral niet 
gaan gillen of schreeuwen.

De eigenaar van de hond riep 
het dier ook meteen terug. Het 
is belangrijk dat hondenbezit-
ters bepalen welk gedrag van 
hun hond wel en niet kan. De 
hond vertoont heel natuur-
lijk gedrag: er komt iemand 
heel snel en met zwaaiende ar-
men op het baasje af gelopen 
en dus wil het dier de baas be-
schermen.

De eigenaar moet de hond dan 
laten weten dat dit niet nodig 

is. Roep de hond dus altijd bij 
je als hij op mensen of kinde-
ren af rent. Het is echt niet leuk 
als een eigenaar alleen maar 
toekijkt en niets doet.

In het bos komen meer men-
sen een rondje hardlopen. In 
het deel waar het losloopge-
bied kan het dus gebeuren dat 
een hond op jou reageert. Als 
je dit vervelend of eng vindt 
kun je beter een supertijd pro-
beren te lopen in het deel waar 
honden niet mogen komen. Er 
zijn in Heemstede maar een 
paar plekken waar honden los 
kunnen lopen en een deel van 
Groenendaal is daar een van. 
Als iedereen een beetje reke-
ning met elkaar houdt kun-
nen we allemaal op een fi jne 
manier gebruik blijven maken 
van de mooiste achtertuin van 
Heemstede.
 
Jacquelien Veldhoven

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

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

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

Wandelbos Groenendaal

Trefpuntcafé 
met Anne-Gine 
Goemans
Bennebroek - Op 7 februari komt 
een van Nederlands veelbelo-
vende romanschrijvers naar het 
Trefpuntcafé op het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek: Anne-Gi-
ne Goemans. Zij is het meest be-
kend van de bestseller Honolu-
lu King, de grote doorbraak van 
haar met meer dan 60.000 ver-
kochte exemplaren. Eerder won 
zij met haar debuutroman Ziek-
zoekers de Anton Wachterprijs 
2008. Voor de roman Glijvlucht 
kreeg ze de Dioraphte Jongeren 
Literatuurprijs 2012 en de Duitse 
M-Pionierprijs voor beste literaire 
nieuwkomer.  

In 2019 verscheen vervolgens 
haar nieuwste roman Holy Trien-
tje, waarbij Goemans werd ge-
inspireerd door een Amerikaan-
se vredesactiviste die eerder een 
kernwapendepot wist binnen te 
dringen.
De zaal is open om 20 uur met 
koffi  e of thee. Aanvang 20:30 uur.

Foto:  Gerard Wessel

Heemstede - Weet jij de liefde po-
etisch en lyrisch onder woorden 
te brengen? Ben jij een stille aan-
bidder? Of wil je de liefde voor ie-
mand passioneel onder woorden 
brengen? Zend dan jouw Valen-
tijnsgedicht (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 ge-
dichten krijgen een plekje in de 
Heemsteder, zoals hiernaast. Uit 
de inzendingen wordt een win-
naar gekozen. Meester patissier 
Tummers Passionelle op de Bin-

nenweg 133 stelt een heerlijke 
doos hartbonbons beschikbaar 
als prijs. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

De liefde van je leven ontmoet je once in your life.
En liefde die duurt eeuwig soms met heel veel pijn.
Die liefde moet je koesteren van dag een tot je bent ver heen.
Want liefde is het mooiste wat er is, want alleen is maar alleen.
Dan word je partner je grote liefde ziek, niet een gewone griep
maar heel heftig, maar je ziet het niet.
Dus vier de liefde elke dag
Want liefde wacht niet, dus koester haar met heel je hart.
 
L. Riet

Valentijnsgedichtenwedstrijd
met Tummers Passionelle
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Koninklijke HFC bijt opnieuw in het stof
Haarlem - De Kon. HFC liep za-
terdag 25 januari opnieuw tegen 
een nederlaag aan. Het goede 
spel en de fraaie overwinningen 
van de eerste seizoenhelft heeft 
de ploeg van coach Tamerus al 
weer even achter zich gelaten.

De wedstrijd tegen De Treffers 
uit Groesbeek leek aanvanke-
lijk gladjes te verlopen. HFC nam 
vanaf de start de touwtjes in han-
den en liet De Treffers geen rust 
en ruimte om aan meevoetballen 
toe te komen. Al in de eerste mi-
nuten schiep HFC zich kansen om 
de score te openen. Het duurde 
inderdaad maar tot in de 8e mi-
nuut totdat Floris van der Linden, 
na voorbereidend werk van Boer 
en Tadmine, HFC op een 1-0 voor-
sprong bracht.

Daarna waren het De Treffers die 
de overhand kregen en HFC te-
rugdrongen op eigenhelft. Na 
een overtreding mocht Boy van 
de Beek een vrijetrap nemen net 
buiten de 16 meter van HFC. Met 
een secure trap krulde hij de bal 
over de muur waar achter doel-
man Boks als genageld aan de 
grond stond. De Treffers beschik-
ken over twee supersnelle bui-
tenspelers. Kort voor rust werd 
een van de snelle mannen, Jermo 
Wilsterman, gelanceerd. Hij was 
HFC verdediger Vincent Volkert 
te vlug af en liet vervolgens doel-
man Boks kansloos.

Na de pauze pakte HFC de draad 
weer op en zette alles op de aan-
val. De Treffers hielden vrij een-
voudig stand door veel man-
schappen achter de bal te hou-
den. Het ver opgedrongen HFC 
zag Dilivio Hoffman ontsnappen 
op de linkervleugel. De vliegens-
vlugge aanvaller stoomde door 
richting Boks die ver uit zijn straf-

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zaterdag 25 
januari behaalden de volgen-
de kinderen hun zwemdiplo-
ma op SportPlaza Groenen-
daal: 

A-diploma
Juliën Bannenberg, Vayen de 
Boer, Ryan Bormann, Sophie 
de Bruin, Youp Christe, Sven 
Cupido, Sophie van Dijk, Isa 
van Eikeren, Kenzo Elskamp, 
Noortje Endert, Isa Engelkes, 
Marina Gomez Pascual,  Hein 
Hamann, Coco Hesseling, 
Luck Hurkmans, Evi de Jon-
ge, Alissa Klees, Quint Koop-
man, Frederique Kok, Tieme 
Koops, Camilla de Kort, Lisa 
Lanser, Lexie Lamboo, Salva-
dor Lindeman, Caitlin Meijer, 
Chloë Melis, Simon Miede-
ma, Nouk Otte, Lizz Ovadiah,  
Frederique Platvoet, Florine 
Posthuma, Liv van Roosma-
len, Femme van der Schuit,  
Eline Simon, Finn Smeding, 
Malin Slot, Julie Smagge, Oli-
vier Streefland,  Iris Veldt, Li-
se Veltman, Max Verberne, Iris 
Vis, Skyler van der Vlis, Ietje 
Vrijland, Bram de Vries, Emil 
Warmerdam, Cesar Zwart.

B-diploma
Mohammad Alnabki, Lars Bes, 
Lisa Biesot, Luuk den Boer, 
Kayden Cijntje, Tommie Cool, 
Mila Dehouck, Noa Draijer, 
Maisey Forster, Maisey For-
ster, Milou van Gelder, Zara 
de Groot, Ella Harbers, Mats 
Helming, Zola van Heusden, 
Arthur Kaars Sijpesteijn, Sven 
Los, Hugo Meinster, Feike van 
der Meulen, Jasper Mulder, 
Josephus Pastijn, Eva Post-
mus, Adam Preisler, Laura 
Rasch, Julot Rijlaarsdam, No-
ah Schneider, Sjarai Schuy-
er, Finn Sindorf, Mila Slag,  
Anieck Struycken, Valence 
van Suchtelen, Joanne Ver-
hoeff,  Gijs van Vliet, Jace van 
der Voort, Tobias Weterings, 
Sasha de Winter, Wies Ziere, 
Olivier Zuidhof.

C-diploma 
Céline van den Akker, Maga-
li van den Akker, Quirijn van 
Andel, Amelie Bouwhuis, Fe-
line Bouwhuis, Stan Beek-
mans, Justin Beversluis, Sen-
na van den Brande, Naisha 
Cijntje, Jelmer Determan, 
Jurre Dijkstra, Tim Douque, 
Fiep Dubois, Tom Eijk, Katha-
rina van Eijk, Pieter van Ger-
dingen, Sacha Harwijne, Mirte 
Hoogeweegen, Filippa Knob-
be, Stijn Leeuw, Mahita Mar-
jara, Wanshita Marjara, Maud 
Merks, Boet Mesland, Ben-
the Munter, Maeson Niessen, 
Suze Ros, Gijs Siekman, Veer-
le van Tilburg, Roosmarijn 
Windt.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd.

schopgebied via een kamikaze 
actie probeerde Hoffman te stop-
pen. Deze laatste trok al strui-
kelend aan het langste eind en 
bracht de stand op 1-3.

Na twee aanvallende wissels zet-
te HFC De Treffers vast voor hun 
eigen doel maar kansen en kans-
jes werden niet benut. In de extra 
tijd wist André Morgan de stand 
iets dragelijker te maken (2-3), 
maar de winst lag toen al bij De 
Treffers.

Ondanks de wil is het voetbal bij 
HFC minder dan voor de winter-
stop. Met dit nieuwe verlies dui-
kelt HFC van de 4e naar de 7e 
plaats op de ranglijst.

Volgende week de uitwedstrijd 
tegen Jong Sparta Rotterdam en 
op 8 februari volgt een thuiswed-
strijd tegen Jong Volendam. Dat 
kon wel weer eens punten gaan 
opleveren.
 
Eric van Westerloo  

Foto’s: Pim Hols

Jeugdschermers behalen 
goud, zilver en brons
Amsterdam/Heemstede - Het 
23e Internationale Sista Scherm-
toernooi in Sporthal Zuid in Am-
sterdam was op zaterdag 25 ja-
nuari het schermcentrum voor 
degen en floret jeugd tot 17 jaar. 
De tien florettisten van Holland-
Schermen haalde mooie prijzen. 
Pupil Lotte Damroff uit Heem-
stede schermde een vlekkeloze 
pool- en eliminatierondes en won 
in de finale met 15-4 van Sanaa 
Caïro. Pupil Jonas Moerbeek van 
HollandSchermen Alkmaar be-
haalde ook goud.

Cadet Ava Emanuel uit Heemste-
de, gekwalificeerd voor het EK in 

Kroatië, verloor slechts een wed-
strijd in de poolfase en kwam 
makkelijk door de eliminaties 
heen.
De finale tegen Valerie Buijse was 
heel spannend. Ava vocht zich 
van een 5-1 achterstand terug tot 
11-11 aan het eind van de drie 
perioden. In de verlening van 1 
minuut maakte ze het beslissen-
de punt. Andere podiumplaatsen 
voor HollandSchermen waren 
voor Patrick Slumann zilver, cadet 
floret en Eddy Hanique brons bij 
pupil floret.

Meer informatie op:
www.hollandschermen.nl.

V.l.n.r.: maître Jeroen Divendal, Lotte Damro�, Ava Emanuel, maître 
Siroos Feizaskari (beeld aangeleverd door HollandSchermen).

Finale Ava Emanuel tegen Valerie Buijse.

Heemstede - Het was waterkoud 
op deze zaterdagochtend 25 ja-
nuari. Het veld van de ‘Lex van 
Grieken Arena’ was zompig en 
zwaar. Geen uitnodigende om-
standigheden voor een lekkere 
pot voetbal.
Maar dan had uit scribent bui-
ten de ploegen van V.E.W. JO-09 
en Bloemendaal gerekend. Beide 
teams verschenen vol enthousi-
asme aan de aftrap.
 
Jeugdvoetbal is misschien wel 
de mooiste vorm van voetbal. De 
mannen van V.E.W. gecoacht door 
Abe van Giffen en voor de eerste 
keer, door selectiespeler Gerben 
Siezenga. Zij lieten direct zien er 
op deze zaterdag vol voor te wil-
len gaan. Met volle overtuiging 
werd er aangevallen en ook ver-
dedigd. Maar ook de gasten uit 
Bloemendaal lieten zich niet on-
betuigd.
Het was mede door uitstekend 
keeperswerk van Daan dat wed-
strijd in volledig evenwicht was.
 
Het was Bloemendaal dat pro-
fiteerde van een momentje van 
miscommunicatie tussen Daan 
en ‘rasverdediger’ Ferrence en zo 
per ongeluk op 0-1 kwam. V.E.W. 
liet zich hier niet door van de wijs 
brengen en combineerde naar 
hartenlust.
Het kwam dan ook niet als een 
verrassing dat David met een uit- Foto aangeleverd door V.E.W.

stekend schot de gelijkmaker liet 
aantekenen. Met een 1-1 stand 
kon men aan de limonade.
 
Ook na de rust was de wedstrijd 

in evenwicht met voor beide 
ploegen wat kleine kansjes maar 
Lukas wist zijn doel, na de wis-
sel met Daan, schoon te houden. 
Bloemendaal zette alles op al-
les waardoor er voor V.E.W. meer 
ruimte op het veld ontstond. Met 
een uitgekiend afstandsschot 
bepaalde Fedde uiteindelijk de 
eindstand 2-1. Een zeer fraaie 
overwinning. 

V.E.W. JO-09 bindt 
Bloemendaal aan zegekar

HBC G1 - HFC G1 8-3: de ambitie
Heemstede - Aan het begin van 
de competitie wordt door journa-
listen vaak gevraagd wat de ver-
wachte klassering gaat worden. 
De antwoorden verraden de am-
bitie van de vereniging en de trai-
ner. HBC G1 begint aan de nieu-
we competitie dus deze vraag is 
hier ook relevant. Als de trainer in 
de kleedkamer hardop zegt dat 
HBC G1 kan en moet gaan voor 
het kampioenschap, wordt het 
even stil. Uiteindelijk is de voltal-
lige selectie het ermee eens. Het 
begint met wedstrijden winnen, 
en de eerste tegenstander afge-
lopen weekend was goede buur 
HFC G1.
 
De basisopstelling gaat goed 
van start. HFC wordt direct on-
der druk gezet. Aanval op aan-
val volgt, nog even zonder doel-
punten. De kwaliteiten van spits 
Arjen zijn natuurlijk bekend bij 
de tegenstander, dus die wordt 
maar weinig ruimte gegund. Na 
een kwartiertje weet hij toch te 
ontsnappen en knap af te ron-
den. HBC gaat lekker door en ver-

dubbelt de score nog voor rust. 
HFC zoekt echter ook waar het 
kan de aanval en zo wordt het, 
zoals gebruikelijk weer een leuke 
wedstrijd.
 
Dat de 2-0 voorsprong vorige 
keer nog werd omgebogen tot 
een verlies van 2-7 geeft even een 
‘Déjà vu’ momentje. De ambitie 
van nu was echter dusdanig dat 
het deze keer niet zou gebeuren. 
HBC kwam goed uit de kleedka-
mer en het duurde ook niet lang 
voor het 3e doelpunt genoteerd 
kon worden. Het spel bleef aardig 
op en neer gaan en Arjen, Johan, 
Martijn en Jeroen voerden het 
totaal aantal doelpunten op tot 
8. De aanvallende ambities leid-
den er wel toe dat HFC wat meer 
ruimte kreeg en zo ook drie keer 
het net wist te vinden.

Het was het enige minpuntje 
van de wedstrijd die verder recht 
deed aan de nieuwe ambitie. Nog 
negen wedstrijden te gaan.
 
Leo Holdorp

Fortnite wordt Sportnite in Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 18 fe-
bruari, in de voorjaarsvakantie, 
organiseren de buurtsportcoa-
ches van SportSupport in Heem-
stede voor de eerst keer Sportni-
te tijdens de SportInstuif. Dit is 
voor kinderen de kans om Fort-
nite in het echt te spelen. Kinde-
ren spelen in een game van 1,5 
uur, vier battles en proberen el-

kaar met Nerfguns en pijltjes te 
raken.
SportNite vindt plaats bij 
SportPlaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16 in Heemstede en is 
voor kinderen uit groep 4 t/m 
8. Van 9:30 tot 11:00 uur zijn de 
kinderen uit groep 4 en 5 aan de 
beurt. Om 11:30 start een nieu-
we spel voor kinderen uit groep 

6 t/m 8 tot 13:00 uur. Het laat-
ste spe staat van 13:30 tot 15:00 
uur op het programma en is ook 
voor groep 6 t/m 8.
Battle passes (kaartjes) kosten 
€5,-. Per game is er plek voor 60 
kinderen, vol is vol!
Voor meer informatie en in-
schrijven:
sportindewijk.nl.

Foto: Renata Jansen Fotografie

Love Me 
schilderij bij 
Knutselclub
Heemstede - Woensdag 5 febru-
ari gaan de kinderen bij de Knut-
selclub (5-10 jaar) een Love Me 
schilderij maken voor Valentijns-
dag. Op woensdag 12 februari 
gaan ze onderzetters maken. De 
Knutselclub is van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Graag de 
kinderen per keer aanmelden via 
tel.: 5483828.
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De Heerlijkheid voor ontbijt, koffi e, lunch en borrel
Heemstede - Bij de naam Heerlij-
ckheid denkt iedere Heemstede-
naar gelijk aan Adriaan Pauw die 
deze heerlijkheid in 1620 kocht 
en er wat moois van maakte. Hij 
knapte het Oude Slot op, sticht-
te de Oude Kerk en de Voor-
wegschool, de Blekersvaart en 
de Zandvaart. Hij was een goed 
mens voor zijn Heerlijckheid. Een 
levensgenieter.

Net als Barbara van Os die de kans 
kreeg om haar droom waar te 
maken met  Koffi  e, Lunch, Borrel 
De Heerlijkheid. Met een stevige 
horeca-achtergrond maakte Bar-
bara een lunchgelegenheid aan 
de Raadhuisstraat waar Adriaan 
graag had willen aanschuiven. 
Binnen twee jaar maakte Barba-
ra haar droom waar, zij  laat heel 
Heemstede en de omliggende 
heerlijkheden genieten van haar 
huisgemaakte broodjes, soep en 
salades.
Nog leuker wordt het in het voor-
jaar want dan is ook de binnen-
tuin  beschikbaar voor lunches 
of evenementen. Waar vind je in 

centrum Heemstede zo`n unie-
ke binnentuin? Past uitstekend 
bij de inrichting van haar lunch-
room, uitnodigend en je voelt je 
direct thuis, nog eens benadrukt 
door een vriendelijke bediening. 
Laagdrempelig,  gezellige zit-
jes met leeraccenten, kleine ta-
feltjes om alleen te werken, een 
grote lange tafel voor familie of 
een heel bestuur. Die lange tafels 
zijn helemaal geschikt voor Table 
d`Hôtes.
Op 7 februari kunt u aanschui-
ven en genieten van een drie 
gangen menu voor 29,95. Daar 
laat Barbara haar gasten genie-
ten van een driegangen menu 
met gasten die aanschuiven aan 
een lange tafel, waarbij de gast-
vrouw soms ook aanschuift. Het 
kan in het begin soms even stroef 
gaan, maar zo gauw de steak tar-
taar met de truff elmayonaise  en 
de zachtgekookte andijvie opge-
diend wordt, is het ijs gebroken. 
Maar niet met volle mond praten 
hè!  Het hele menu vindt u op de 
website: https://deheerlijkheid-
heemstede.nl/. 

Deze Table d`Hôte wordt eens per 
maand gehouden, in februari op 
de 7e vanaf 18.30 uur.
Wijnimport Brantjes verzorgt een 
wijnarrangement en is de wijnle-

verancier. De Heerlijkheid is be-
wust tot 17 uur open want voor 
besloten diners, feesten, partijen 
willen ze alle rust en ruimte heb-
ben.

Kijkt u veel televisie? Nou, ik 
kijk wat selectiever de laat-
ste tijd. Mijns inziens is er veel 
goedkope en erbarmelijke 
bocht dat veelvuldig de klok 
slaat. Met de kwaliteit van 
een smakeloze loempia die te 
lang in de frituur heeft gele-
gen. Niet meer te vreten als je 
die nog eens opwarmt.

Ik kijk nog liever naar een cen-
trifugerende wastrommel. In 
een wasprogramma zit vaak 
meer verhaal dan in menig tv-
programma van tegenwoor-
dig. Weleens gekeken hoe 
je sokken na 12 keer draaien 
naar de achtergrond  van de 
wastrommel verdwijnen? En 
ook nog zonder hinderlijke 
tussentijdse reclameblokken. 
Kreukvrij op 40 graden kan 
best onderhoudend zijn.

‘The Voice of Holland’ kijk ik 
nooit meer bijvoorbeeld. Je 
weet wel, dat programma met 
die draaiende stoelen van
juryleden. Met een huidige
jurybezetting waar ik ove-
rigens nooit zelf mijn stoel 
voor zal omdraaien. En al kijk 
je niet, dan lees je wel met re-
gelmaat in de krant hoe de 
huidige juryleden onderling 
ruziënd zichzelf wekelijks op 
de voorgrond plaatsen. 

Daar draait dan niet die stoel, 
maar mijn maag van om. Het 
draait allemaal louter om hen 

als jurylid. Wee u voor publiek 
narcisme met epidemische 
vormen. Het moet toch gaan 
over nieuw talent onder de 
kandidaten?
Geen woord wordt daar-
over in de kranten gerept, 
laat staan dat erover ‘gerapt’ 
wordt door Lil Kleine of Ali B. 
Een beetje jammer.

Choquerende sensatie ver-
koopt altijd en verdringt kwa-
liteit. Net als de koppen in 
Shownieuws, RTL Boulevard 
en de roddelbladen: “Zij heeft 
een nieuwe vriend en lief-
de.” Blijkt dan achteraf  dat ‘zij’
een goudvis heeft aange-
schaft. Nieuws dat wordt ge-
vreten door de lezer en kijker. 
Alles voor de kijkcijfers en te 
grote ego’s.

De beste uitvinding is daar-
om de afstandsbediening. 
Fantastisch dat je kunt zap-
pen van het ene naar het an-
dere kanaal, het een nog be-
droevender dan het andere.

Niet huilen hoor, want de 
aan-en-uitknop blijft toch 
het interessantste program-
ma dat je kunt bekijken. Alias 
‘ontkluisterd van de ontluis-
terde buis’. Een nieuwe Ne-
derlandse uitdrukking.

Tijd dus voor een goed boek.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Ook zo weg van de buis?

Een gerechtje met een ori-
entale twist.

Benodigdheden voor
2 personen:
•  200 gram gepelde gam-

ba- of wok-garnalen. Ver-
wijder met een aardappel-
mesje de darmkanaaltjes, 
als deze er nog in zitten.

•  1 klontje boter of 2 thee-
lepels wok-olie

•  1 bosje lente-uitjes in rin-
getjes gesneden

•  2 fi jngehakte teentjes 
knofl ook

•  1 fl inke eetlepel kerriepoe-
der

•  1 theelepel koenjitpoeder
•  1 snu� e chilipoeder
•  1 laurierblaadje
•  1 geschilde en fi jngesne-

den (of geraspte) appel 
zonder klokhuis, bespren-
keld met wat citroensap

•  1 half glas witte wijn of 
eventueel een scheut Ap-
felkorn (maakt het wat 
zoeter)

•  Zout en versgemalen pe-
per naar smaak

•  1 bakje crème fraîche (200 
gr.)

•  Wat verse koriander
•  Zakje met 50 gram niet ge-

roosterde pijnboompitten

Smelt de boter of verhit de 
wok-olie in een diepere koe-
kenpan
Als de boter wat bruiner 
wordt, fruit de lente-ui, de 
knofl ook en voeg het lau-
rierblaadje, het zout, de pe-
per en het snu� e chilipoe-
der toe.
Voeg de appelstukjes toe en 
blus het geheel af met de 
witte wijn/Apfelkorn. Even 
laten verdampen.
Voeg de garnalen toe en 
bak ze op een gemiddeld 
vuur, niet te hard.
Voeg de kerriepoeder en de 
koenjitpoeder toe.
Voeg kort daarna de crème 
fraîche toe en meng dit 
door het mengsel dat geel 
wordt, even zachtjes laten 
koken tot garnalen rood en 
gaar zijn.
Voeg kort voor het opdie-
nen de pijnboompitjes en 
wat verse koriander toe. 
Eventjes mee laten koken.

Dien de garnalen als voor-
gerechtje op met stok-
brood/(Turks) brood of als 
hoofdgerecht, met gekook-
te witte rijst.
Eet smakelijk!

Garnalen in 
kerrie-crème 
fraîche

Duurzaam slaapcomfort op basis van natuurlijke materialen

Een levenslang goede en gezonde 
nachtrust met Bedaffair
Heemstede - Voor de beste en 
gezondste nachtrust ben je aan 
het juiste adres bij Bedaff air op 
de Cruquiusweg 27A in Heemste-
de. Op 800 m2 vind je hier alles 
op het gebied van zit- en slaap-
comfort, ambachtelijk gemaakt 
van duurzaam biologisch gecer-
tifi ceerde natuurlijke materialen. 
Voor een leven lang. Het team 
van Bedaff air, bestaande uit Mar-
jolein en Arend Vaders en Stefan 
de Zwart zijn uitgelezen experts 
op dit gebied.

Marjolein: “In 1994 zijn Arend 
en ik samen met mijn vader 
in Zwaag begonnen met box-
springs van louter natuurlijke 
materialen. Wij vonden dat sla-
pen op een schuimrubbermatras  
zweterig en klam aanvoelde. Bo-
vendien brengt dat ook nog eens 
risicovolle gezondheidsklachten 
met zich mee, die schromelijk on-
derschat worden. Schuimrubber 
werkt namelijk als een spons, het 
neemt vocht op en laat niets los. 
Met alle gevolgen van dien: het 
matras blijft vochtig, er ontstaan 
gevaarlijke zwarte schimmels en 
ook gedijt de huismijt hierin. De 
laatste jaren is aangetoond dat 
giftige synthetische schuimma-
trassen de oorzaak zijn van een 
aanzienlijk aantal chronische ge-
zondheidsklachten. Door het ont-
staan van microben en schimmels  
wordt zo’n matras al na twee jaar 
als chemisch afval beschouwd. 
Nieuwe huizen zijn erg goed ge-
isoleerd. Als je dan je slaapkamer 
te weinig lucht, stoot zo’n matras  
behoorlijk gevaarlijke toxische 
gassen uit. Vaak hebben mensen 
niet door dat ze daardoor last van 
hun luchtwegen krijgen en slecht 
slapen. Door voortdurend een 
slechte nachtrust ontstaan op 
den duur daarom ook weer ande-
re gezondheidsklachten. Je gaat 
ook slechter eten.”

Arend: “Daarom is een goede 
nachtrust belangrijk: iedereen 
heeft rust nodig na de dagelijk-
se hectiek  in een druk bestaan 
met vele prikkels. Daarvoor heb 
je echt een goed bed nodig ver-
vaardigd van volledig natuurlij-
ke materialen. Onze bedden gaan 
een leven lang mee en de bed-
frames zijn van massief hout tot 
op de kern, zoals beuken-, ker-
sen- en notenhout. We bieden 
zelfs een frame van de Zirbe, een 
den die alleen in de Alpen en Kar-
paten groeit.  Het hout van deze 
dennensoort bevat unieke ethe-
rische oliën, waarvan is aange-
toond dat die de bloeddruk ver-
lagen. De geur is werkelijk magni-
fi ek en deze specifi eke olie is ook 
te koop. De rest van het bed zoals 

het hoofdbord is ook geheel vrij 
van kunstmatige materialen zo-
als schuim of kunststof. Het bed is 
voorzien van een massief houten 
lattenbodem met rubberen dop-
jes, voor een uitstekend slaap-
comfort.”
 
“Naast pocketveermatrassen van 
biologische natuurlijke materi-
alen, hebben wij ook een uitge-
breide collectie 100% natuurla-
tex matrassen, die altijd omhuld 
zijn met comfortabele, ademen-
de natuurlijke materialen zoals 
bio katoen, bio wol, paardenhaar 
en binnenkort hennep. De poc-
ketveren bewegen afzonderlijk 
op het drukpunt van het lichaam. 
Zodra je beweegt wordt er lucht 
geblazen, waardoor eventueel 
vocht verdwijnt. Je slaapt daar-
door droog en hygiënisch. Om de 

metalen pocketveren zit  vlas, zo-
dat ongewenste straling van ons 
digitale netwerk niet via het ma-
tras wordt geleid. 

Over acht weken verwachten we 
de eerste matrassen en kussens 
op basis van hennep. Hennep is 
een van de duurzaamste West-
Europese gewassen om te ver-
bouwen. Het is ecologisch ver-
antwoord, past in een circulaire 
economie en verlangt geen pes-
ticiden om te groeien. Hennep 
put de bodem niet uit. Integen-
deel: het is een bodemverbete-
raar en verrijkt de grond juist. Een 
sterke vezel, die de VOC al in de 
17de eeuw gebruikte voor zeil-
doeken van hun schepen. Hen-
nep neemt goed vocht op en laat 
het weer los”, aldus Arend en Mar-
jolein Vaders.

Wilt u voortaan echt goed sla-
pen? Meer informatie en ope-
ningstijden op www.bedaff air.nl 
of via info@bedaff air.nl.
Tel. 023-3036897.

Bart Jonker

Garnalen in 

achter het fornuis 

V.l.n.r.: Stefan de Zwart, Arend Vaders en Marjolein Vaders.

Verhaallezing over 
thema Authenticiteit
Bloemendaal - Op zondag 2 fe-
bruari geeft Carmen de Haan 
de verhaallezing over het the-
ma Authenticiteit in het St. 
Raphaёlkerkje, Popellaan 1 te 
Bloemendaal, van 14 – 16 uur.

Je kent jezelf, je bezit jezelf en je 
bent jezelf. Dat is authentiek zijn.
Het is niet iets wat je ‘even’ doet. 
Geen appeltje-eitje dat je snel 
en makkelijk aanleert. Het is een 
voortdurende reis, die soms een 
leven lang duurt. Los van de me-
ning van anderen of je eigen ra-
telende gedachten. De waarheid 
over jezelf leren kennen en inte-
ressante ontdekkingen doen le-
vert een grenzeloze liefde op 
voor jezelf, de ander en het leven.
 
Bijdrage: 9 euro incl. koffi  e, thee, 
fris en schrijfgerei.

Meer informatie op:
www.carmendehaan.nl.

U vindt die Heerlijkheid op de 
Raadhuisstraat  62,
telefoon 023-8882175.

Ton van den Brink

Carmen de Haan.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Historische steden
Banja Luka Is met zijn 200.000 inwoners de regionale 
hoofdstad en het administratieve centrum van Republi-
ka Srpska en wordt ook wel stad van cultuur, jeugd en 
sport genoemd. De stad heeft een levendige sfeer en tal-
rijke historische gebouwen. De gezellige ‘Gospodska Uli-
ca’ is het hart van de huidige stad met veel winkels, ca-
fés en restaurants. Een van de hoogtepunten is het Kastel 
Fort, een middeleeuwse vesting die als verdedigingswerk 
diende en tevens een plaats voor de handel was. De stad 
kan gemakkelijk te voet verkend worden maar er zijn ook 
publieke fi etsen te huur. Daarnaast zijn er georganiseer-
de fi ets- en wandeltochten door de stad. Banja Luka heeft 
een breed scala aan accommodaties, van privékamers en 
hostels tot 4-sterren hotels.

Višegrad ligt aan de oever van de Drina rivier en is voor-
al bekend vanwege de brug van Mehmed-paša Sokolo-
vic, welke gebouwd is door de beroemde Turkse archi-
tect Kodža Mimar Sinan en bekend werd door het boek 
‘Brug over de Drina’ van Nobelprijswinnaar Ivo Andric. De 
brug staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Vlakbij 
de brug bevindt zich het toeristische dorp Andricgrad, en-
kele jaren geleden gebouwd door de beroemde fi lmregis-
seur Emir Kusturica. Zijn idee was om een middeleeuwse 
stad in steen te herbouwen, geïnspireerd door de werken 
en het gedachtengoed van Ivo Andric.

De toeristische ‘Ciro’ trein verbindt Višegrad en Andric-
grad met Mokra Gora en Drvengrad, Kusturica’s hou-
ten dorp aan de andere kant van de Bosnisch-Servische 
grens. Het traject voert langs fascinerende landschap-
pen via de beroemde ‘Šarganska Osmica’ (Sargan Eight) 
spoorlijn. Trebinje ligt in het zuiden van Republika Srps-
ka en is het culturele en economische hart van Hercegovi-
na, het meest zuidelijke deel van Bosnië en Hercegovina. 
De stad werd gebouwd in de 18e eeuw op de oevers van 
de Trebišnjica rivier. De Arslanagic brug werd in 1574 ge-
bouwd onder supervisie van Mehmed-Paša Sokolovic en is 
een van de beroemdste bouwwerken van de stad en een 
voorbeeld van Ottomaanse architectuur. Rondom de stad 
liggen verschillende middeleeuwse kloosters zoals Herce-
govacka Gracanica, een kopie van het beroemde Gracani-
ca klooster in Kosovo, en het Tvrdoš klooster dat zijn ei-
gen wijnen produceert. Trebinje staat bekend vanwege 
zijn talrijke wijngaarden en wijnkelders en ligt op slechts 
een steenworp afstand van de Adriatische Zee.

Ongerepte natuur
Banja Luka is de perfecte uitvalsbasis om de ongerepte 
natuur in het noordelijke deel van Bosnië en Hercegovi-
na te ontdekken. De Vrbas canyon met het Vrbas Adven-
ture Resort, op slechts 20 km ten zuiden van Banja Luka, 
is een hotspot voor adrenaline liefhebbers. In 2009 wer-
den de wereldkampioenschappen rafting hier gehouden, 
en in 2019 is het resort opnieuw gastheer van de Europe-
se kampioenschappen rafting. Het gebied heeft ook ver-
schillende wandelmogelijkheden en uitzichtpunten met 
een prachtig uitzicht over de Vrbas canyon.

Iets zuidelijker, tussen Sipovo and Mrkonjic Grad, ligt een 
prachtig natuurgebied met talrijke watervallen en rivier-
bronnen, zoals de bronnen van de Sana en de Pliva ri-
vier. Naast wandelen en mountainbiken biedt dit gebied 
uitstekende mogelijkheden om te vliegvissen. Nationaal 
Park Kozara, ten noordwesten van Banja Luka, staat ook 
bekend als de ‘schoonheid van de Krajina’. Het landschap 
bestaat vooral uit heuvels en bossen en biedt talrijke mo-
gelijkheden om te wandelen en fi etsen, en heeft tevens 
kleinschalige wintersportfaciliteiten. Het gebied werd 
uitgeroepen tot nationaal park in 1967. In het gebied be-
vinden zich verschillende authentieke dorpjes zoals Pis-
kavica, waar bezoekers kennis kunnen maken met lokale 
cultuur, tradities en folklore. Nationaal park Sutjeska, in 
het zuidoosten, is een ongerept natuurgebied rondom de 
bergtoppen van Zelengora en Maglic, de hoogste berg-

top van Republika Srpska op 2386 m. Naast bergen heeft 
het gebied talrijke meren en rivieren en een van de oud-
ste oerbossen van Europa: Perucica. Sutjeska is een idea-
le bestemming om te wandelen, bergbeklimmen, raften 
en voor andere outdoor activiteiten. De zandpyramides 
vlakbij Foca zijn tevens een uniek natuurfenomeen die 
doen denken aan de landschappen in Colorado. Slechts 
een half uurtje ten oosten van Sarajevo, is het beroemd-
ste skigebied van Republika Srpska en geheel Bosnië en 
Hercegovina. In 1984 werden de Olympische Winterspe-
len hier gehouden. Het Olympisch Centrum heeft 35 km 
aan geprepareerde pistes, moderne skiliften en ook ver-
schillende wandelroutes voor het zomerseizoen.

Wellness- en Gezondheidstoerisme
Republika Srpska biedt uitstekende mogelijkheden voor 
een wellness- of gezondheidsvakantie. Naast de gezon-
de natuurlijke omgeving, zijn er verschillende thermen en 
kuuroorden voor ontspanning, wellness en rehabilitatie.

Bereikbaarheid
Ryanair vliegt momenteel rechtstreeks op Banja Luka van-
af Charleroi, Memmingen en Berlijn en binnenkort ook 
vanaf Frankfurt-Hahn en Wenen. De afstand Amsterdam-
Banja Luka over de weg is ongeveer 1500 km en bestaat 
vrijwel volledig uit snelwegen (via Duitsland, Oostenrijk, 
Slovenië en Kroatië).

Meer informatie over toerisme in Republika Srpska:
http://www.visitformore.com en www.turizamrs.org/en/.

Meer informatie over toerisme in Banja Luka:
http://www.banjaluka-tourism.com/index.php/en/.

Met dank aan Dennis van der Avoort, PR-vertegenwoordiger 
voor Republika Srpska (foto’s: Dennis van der Avoort).

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Republika Srpska ligt in het hart van de Balkan en is 
een van de twee entiteiten van Bosnië en Hercego-
vina. De republiek grenst aan Kroatië, Servië en Mon-
tenegro en heeft een oppervlakte van 25.052 km2, iets 
meer dan de helft van Nederland. Het gebied is dun-
bevolkt met 1,4 miljoen inwoners en wordt geken-
merkt door een nog ongerepte natuur bestaande uit 
bergen, rivieren en canyons. Tussen deze bergen lig-
gen historische steden met een rijkdom aan cultureel 
erfgoed, middeleeuwse kloosters, authentieke plat-
telandsdorpjes en talrijke wijngaarden. Republika 
Srpska is nog relatief onbekend bij de internationale 
reiziger maar heeft veel geheimen om te ontdekken.

Een prachtig bewaard geheim:
Republika Srpska in opkomst bij toeristen
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Les Moucherons zingen over 
oorlog, vrede en vrijheid
Haarlem - Het Haarlemse Kamerkoor Les 
Moucherons bereidt zich voor op een bij-
zonder project in dit oorlog-herdenkingsjaar.
Het koor noemt het project Imagine - Om 
Vrede dat bestaat uit concerten van het koor 
zelf en een strijkkwartet, in mei in Ieper/ Bel-
gië en Haarlem. In Ieper is tijdens de wereld-
oorlogen zwaar gevochten en zijn vele sol-
daten en burgers omgekomen. Tegenwoor-
dig is Ieper de internationale Vredesstad en 
een bedevaartsoord onder andere voor na-
bestaanden van omgekomen soldaten waar-
onder veel Engelsen. Ook groepen school-
kinderen kun je in de stad bij de herden-
kingsplekken tegenkomen.
Zo’n plek is de Menenpoort/ Menin gate 
waar iedere dag de afgelopen 75 jaar onder 

publieke belangstelling de Last Post wordt 
geblazen. Onder de Menenpoort door lie-
pen de geallieerde soldaten naar het front 
een bijna zekere dood tegemoet.
In de concerten zingt het koor het aangrij-
pende lied Wie liegt die Stadt so wüst van 
Rudolf Mauersberger, organist, dirigent én 
overlevende van het bombardement op 
Dresden februari 1945. Al zingende voel en 
ruik je bijna de smeulende puinhopen. Het 
koor zingt ook Five Hebrew love songs van 
de Amerikaanse componist Whitacre, mooie 
Joodse liefdesliederen goed passend in het
concertthema oorlog, vrede en vrijheid. 
 
Meer informatie op www.lesmoucherons.nl/
concert/vrede-doopsgezk.

Diverse groepen helpen ijsvogels door een ijsvogel-
wand aan te leggen (foto: Joke Huijser-Spekken).

Regio - Ieder jaar trekken veel padden, 
kikkers en salamanders uit de bossen 
en duinen naar sloot en plas om zich 
voort te planten. Er worden helaas 
nog steeds veel amfibieën doodgere-
den. De 17 plaatselijke groepen zijn 
daarom op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Wil je helpen zodat deze dieren 
veilig de overkant van de weg halen 
en niet platgereden worden? Meld je 
dan aan bij een van de werkgroepen 
in Noord-Holland. Vooral langs de bin-
nenduinrand zijn er veel handen no-
dig omdat de padden, kikkers en sala-
manders hier een drukke weg moeten 
oversteken. Duizenden padden over-
winteren namelijk in de duinen, maar 
lopen in de schemering naar de pol-
derslootjes om daar eieren af te zet-
ten.

De amfibieëntrek vindt ’s avonds in de 
schemering plaats en duurt tot in april. 
Het is elk jaar weer spannend wanneer de 
trek gaat beginnen. De temperatuur moet 
‘s nachts boven de 6 graden zijn en ook 
de luchtvochtigheid moet hoog zijn. Een 
beetje regen vinden ze ideaal. Meestal ligt 
de start van het paddenseizoen tussen 15 
februari en begin maart. De trek zou bij 
deze zachte winter weleens eerder kun-
nen beginnen. De eerste dieren zijn al ge-
signaleerd.

Begin februari beginnen de meeste pad-
denwerkgroepen met hun werk. Eerst 
is dat het ingraven van gaas en emmers 
langs wegen. Dit is nodig om de dieren op 
te vangen zodat ze niet de weg overste-
ken. Dit kost 1 tot 2,5 uur. Dan is het af-
wachten tot de amfibieëntrek begint. De 
emmers worden dan ’s avonds en ‘s mor-
gens geleegd. Daarvoor zijn mensen no-

dig die dit eenmaal per week willen doen. 
Meer informatie en aanmelden bij de co-
ordinator in de buurt. Vooral in Schoorl, 
Bergen, Heiloo, Castricum, Velsen, Bloe-
mendaal, Overveen en Bennebroek wor-
den vrijwilligers gezocht. Op de website 
padden.nu staan alle coördinatoren en de 
plekken waar ze actief zijn.

Er worden helaas nog steeds veel pad-
den doodgereden of gevangen in straat-
kolken. Maar dankzij de actieve padden-
werkgroepen zijn gelukkig veel amfibie-
enpopulaties behouden gebleven. Goed 
voor de biodiversiteit en voor een natuur-
lijk evenwicht in de natuur.

Kijk op www.landschapnoordholland.nl/
padden wat er allemaal speelt rond amfi-
bieën in Noord-Holland.

(Foto’s:  Joke Huijser en Jelle Harder)

Paddentrek vroeg op gang: 
paddenbeschermers gezocht

Haarlem - Inmiddels hebben al veel men-
sen hun weg gevonden naar een van de af-
slankstudio’s van Easyslim.nu. Deze landelij-
ke franchiseformule bestaat bijna 5 jaar en 
wordt geleid door eigenaar Karin Hut.
 
Ook in Haarlem op de Kromhoutlaan 1D zit 
een studio van de afslank-hit. Yvon Buur is 
heel blij dat ze nu ruim 1 jaar geleden heeft 
besloten om een eigen studio te openen: 
“Dagelijks zie ik mensen gelukkig en stra-
lend de deur uitlopen, dat is toch prachtig? 
Natuurlijk is het ook hard werken en maak 
ik vaak lange dagen maar het is het alle-
maal waard als je weer een klant geholpen 
hebt zijn streefgewicht te bereiken”, aldus 
een enthousiaste Yvon.
 
Wat is Easyslim.nu?
Via een zeer geavanceerd apparaat worden 
de spieren getraind en wordt ervoor ge-
zorgd dat vet uit de cel gaat. Ook werkt het 
apparaat zeer goed tegen cellulite en een 
slappe huid. Sommige mensen komen om 
af te slanken, maar er zijn er ook veel die 
van hun slappe vel af willen omdat ze bij-
voorbeeld al veel zijn afgevallen. Ook men-
sen die een hekel hebben aan sporten zijn 
kind aan huis bij deze formule.
Het is niet alleen het apparaat dat de for-
mule zo succesvol maakt: een eigen maal-
tijdmix, een uniek eigen kookboek, voe-
dingstips en een stuk psychologie maken 
Easyslim.nu tot een unieke ervaring. Er 
wordt gekeken naar de wens van de klant 
en wat daarvoor nodig is.
 
Zou het voor jou ook werken?
Om hierachter te komen, nodigt Easyslim.
nu je van harte uit voor een intakegesprek 
en proefbehandeling met €40,- korting.
Gemiddeld raakt de klant hierna 15 cm 

kwijt, de resultaten zijn in te zien in de stu-
dio conform de privacywet.
Indien je niet minimaal 4 cm verliest, be-
taal je niets.
Nu voor €49,- (normaal €89,-)
 
Meer informatie op tel.: 06-40908992, of 
boek zelf in via www.easyslim.nu/haarlem.

Easyslim.nu: veel meer dan 
afvallen met apparaat

Geld voor vrijwilligersgroepen 
met een groen idee
Regio - Er is geld beschikbaar voor Noord-
Hollandse vrijwilligersgroepen met een goed 
idee. Het Betrekken bij Groen-fonds heeft in 
totaal €102.000 beschikbaar. Dit is veel meer 
dan verleden jaar zodat nog meer vrijwilligers-
groepen aanspraak kunnen maken op financi-
ele ondersteuning voor hun plannen en activi-
teiten. Vorig jaar werden 20 groepen in Noord-
Holland blij gemaakt met een bijdrage uit het 
fonds dat beschikbaar is gesteld door de pro-
vincie Noord-Holland.

Meer biodiversiteit en meer vrijwilligers
Iedereen kan een aanvraag indienen. De aan-
vraag moet zich richten op het bevorderen 
van de biodiversiteit, het beschermen van een 
plant- of diersoort, het veilig en effectief or-
ganiseren van vrijwilligerswerk, het stimuleren 
van vrijwilligerswerk of natuureducatie. Projec-
ten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrek-
ken bij het groen en projecten rond thema’s 
zoals ‘natuur & klimaat’ en ‘natuur & gezond-
heid’ maken meer kans op een bijdrage. Pro-
jecten rond de instroom van nieuwe vrijwilli-
gers of de flexibilisering van het vrijwilligers-
werk maken ook meer kans. Dit geldt ook 
voor aanvragen rond het veilig werken van de 
groep, bijvoorbeeld door het laten opstellen 
van een ARBO- en veiligheidsplan.

Aanvraag indienen
Van 1 februari tot en met 1 maart 2020 kun-
nen organisaties en vrijwilligers(groepen) een 
aanvraag indienen. Lees wel eerst goed de 
voorwaarden op www.landschapnoordhol-
land.nl/bbgfonds. Hier staat ook een aan-
vraagformulier. De jury bestaat uit medewer-
kers van de Terreinbeherende Organisaties in 
Noord-Holland. Deze voeren het programma 
‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdam-
se Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Hol-
land, Landschap Noord-Holland, Natuur en 
Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, 
Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbe-
heer en Waternet. Het geld wordt beschikbaar 
gesteld door de provincie Noord-Holland.
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Tentoonstelling van documenten, foto’s en objecten

Een (terug)blik op Schoten
Haarlem - Zaterdag 1 februari om 11 uur 
vindt in de Bibliotheek Haarlem Noord de ope-
ning plaats van de tentoonstelling Een (terug)
blik op Schoten, de geschiedenis van de ver-
dwenen gemeente Schoten. De meest opval-
lende of door het publiek gewaardeerde do-
cumenten, foto’s en objecten zijn tot en met 
zaterdag 14 maart te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek Haarlem Noord 
aan de Planetenlaan 170. De toegang is gratis. 
Leden van de Stichting Historisch Schoten zul-

len op de openingsdag aanwezig zijn. Ook fo-
to’s uit Haarlem-Noord, uit de laatste jaren van 
de oorlog en van de bevrijding, zullen te zien 
zijn. Een bezoek aan de tentoonstelling is ze-
ker aan te raden voor iedereen die het oude 
dorp Schoten in het hart heeft gesloten of in 
het latere Haarlem-Noord is opgegroeid. In een 
boekje kunnen opmerkingen en aanvullingen 
worden achtergelaten. Op de Facebookpagi-
na ‘Over Schoten en Haarlem-Noord’ kunnen 
ervaringen en herinneringen worden gedeeld.
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Theatertraining en gluren bij de 
buren bij Alberdingk Thijm
Haarlem - Op 17 februari start to-
neelvereniging Alberdingk Thijm 
in haar eigen studio op de Lan-
ge Wijngaardstraat 17 in het cen-
trum van Haarlem met een gratis 
Theater Training voor beginnen-
de spelers. Op zes maandagavon-
den wordt gewerkt aan tekst-
behandeling, houding en li-
chaamstaal, improvisatie, stem-
gebruik, interactie en presenta-
tietechniek.

Met deze Training willen regis-
seur en leden van Alberdingk 

Thijm hun enthousiasme en ja-
renlange ervaring delen met ie-
dereen die erover denkt zelf to-
neel te gaan spelen. Het aantal 
deelnemers is beperkt, dus snel 
inschrijven is geboden.

Maandagavond 17 en 24 febru-
ari, 2, 9, 16 en 23 maart van 20 – 
22 uur.

Info en inschrijving via Nol Stuvel: 
06-40174826, per e-mail:
thijmgroep@gmail.com of
www.alberdingk-thijm.nl.

Foto: Peter Dol

Of bezoek de vereniging tijdens 
Gluren bij de Buren op zondag 
9 februari in haar eigen studio. 
Voorstellingen om 13:30, 15:00 
en 16:30 uur.

Heemstede - Gemeente Heemstede pakt met 
het Integraal Huisvestings Plan (IHP) haar ver-
antwoordelijkheid op voor de kwaliteit en de 
duurzaamheid van de Heemsteedse school-
gebouwen. D66 Heemstede is ook benieuwd 
naar de kwaliteit van het onderwijs in Heem-
stede en maakt daartoe een reis langs alle ba-
sisscholen.
De partij gaat de komende weken in gesprek 
met schooldirecteuren en zal vooral luisteren 
naar zorgen, behoeften en ideeën om het ba-
sisonderwijs in Heemstede verder te verbete-
ren. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden 
op de Voorwegschool, met een nieuwe  direc-
teur, Marco Dekker.

Uiteindelijk worden alle ideeën gebundeld
en wordt er gezamenlijk een prioriteitenlijst 

opgesteld waar D66 mee aan de slag gaat.
Bent u betrokken bij het onderwijs in Heem-
stede en heeft u ideeën of zorgen die u wilt
delen? Stuur een e-mail naar:
info@d66heemstede.nl ovv Scholenreis D66 
Heemstede.

INGEZONDEN: POLITIEK

D66 in contact met schooldirecteuren

Knipkaartkoor 
Leny van Schaik
Haarlem - Het Knipkaartkoor 
van Leny van Schaik begint weer 
op zondag 2 februari in Gebouw 
Zang & Vriendschap, op de Jans-
straat 74 in Haarlem.
Van 12 tot 13.30 uur is iedereen 
welkom om mee te zingen.
Naast het zingen van gevarieerd 
repertoire, wordt aandacht be-
steed aan stemvorming.
Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar.
 
Inlichtingen via:
tel.nr. 023-5312396 of via
leny.van.schaik@12move.nl.
www.lenyvanschaik.com.

Dank voor het plaatsen van diverse stukjes 
over de naderende energietransitie in Heem-
stede. Het is een enorm thema, met enorme 
budgettaire impact op de gemeente en haar 
inwoners.
Toch heb ik een opmerking van kritiek op uw 
geplaatste artikel “Gemeente akkoord met 
verkoop aandelen Eneco” in de editie van 22 
januari 2020.
 
In tegenstelling tot wat u schrijft, kwam ik 
“als inspreker niet pleiten voor een te vormen 
fonds waaruit de energietransitie in Heemste-
de deels wordt betaald.” Ik kwam als inspre-
ker pleiten voor een garantiestelling voor sta-
biel beleid. De benodigde investeringen kun-
nen burgers en marktpartijen, waaronder een 
door private partijen op te richten investe-

ringsfonds van €100 mln voor het verduurza-
men van ca. 3.000 huizen in Heemstede (25% 
van de woningvoorraad), zelf fi nancieren. De 
reden waarom er te weinig gebeurt is niet -zo-
als door u gesteld- door lange terugverdien-
tijd en een veelvoud aan regelingen. Nee, ik 
stel dat private partijen en burgers twijfelen 
omdat zij de overheid niet vertrouwen maat-
regelen te treff en die hun investeringen nega-
tief beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld de recen-
te, negatieve verandering van de salderingsre-
geling van zonne-energie. Vandaar mijn sug-
gestie om als gemeente het lokale investe-
ringsklimaat te garanderen, ook als landelijk 
maatregelen getroff en worden met negatie-
ve impact.

R. Schotman, Heemstede

INGEZONDEN: POLITIEK

Reactie op artikel verkoop aandelen Eneco

Wij begrijpen de zorg over 
het kappen van bomen bij 
Mariënheuvel. Ook voor ons 
is dit een moeilijk besluit ge-
weest. We zijn doordrongen 
van het feit dat bomen van 
groot belang zijn voor een 
gezond leefklimaat.

De nieuwe eigenaar van 
Mariënheuvel kan en wil 
iets met het pand en de bui-
tenplaats, zodat dit rijksmo-
nument weer een gezon-
de toekomst heeft. Het las-
tige is dat voor de exploita-
tie altijd meer parkeerplaat-
sen nodig zijn dan toen de 
Congregatie Zusters Augus-
tinessen er nog zat. De ge-
meente stond voor de moei-
lijke afweging enerzijds de 
cultuurhistorische, ecolo-
gische en landschappelijke 
waarden te bewaren en an-
derzijds enige ruimte bie-
den voor een volwaardige 
exploitatie.

Het landgoed, met name 
het park en bos, is de laatste 
jaren onvoldoende onder-

houden. Er zijn veel zaailin-
gen (‘spontane boomgroei’) 
gekomen, die eigenlijk ver-
wijderd zouden moeten 
worden, juist om het bos vi-
taal en gezond te houden.

Voor de noodzakelijke par-
keerplekken is samen met 
een ecoloog gezocht naar 
de beste plek. De uitbrei-
ding van de parkeerplaats 
gebeurt op een plek waar 
zich een relatief jong en 
niet onderhouden bos be-
vindt. Een groot deel (35 tot 
40) van de 76 bomen die 
nu gekapt moeten worden 
voor de parkeerplaats, zou 
bij goed bosonderhoud ook 
gekapt moeten worden om 
andere bomen de kans te 
geven te volgroeien.
Ter compensatie komen er 
ook 40 nieuwe bomen, zo is 
vastgelegd in een overeen-
komst met de nieuwe eige-
naar.
Een uitgebreide toelichting 
op de bomenkap staat op: 
www.heemstede.nl onder 
Projecten > Mariënheuvel.
 
Gemeente Heemstede

Reactie gemeente:

De voormalige Mariënheuvel 
verkocht aan een projectont-
wikkelaar, die door roeien en 
ruiten zal gaan.
Het begint, zo las ik, met bomen 
kappen. In deze tijd, nu iede-
re boom telt in verband met de 
CO2-levering.

Waar blijft onze gemeente, zij 
is verantwoordelijk voor het 
welzijn van de burger en de 
omgeving. Of tellen hier de
 ‘pegels’?

Een voorwaarde moet zijn: 
geen auto’s het bos in! Bij aan-
komst een parkeerplaats bui-
ten Groenendaal zoeken. Dan
lopend en genieten van de 
prachtige omgeving, een pracht 
van voorbereiding.

Dure grote auto’s veroorzaken 
vervuiling. Gemeente schaam u 
diep, zeer diep.

C. Kempkes, Heemstede

LEZERSPOST

Mariënheuvel

Inmiddels is het ontwerp Belvedère genaamd 
‘De Wandeling’ offi  cieel het winnende ont-
werp. Dit ontwerp kreeg 41 % van de in totaal 
1198 geldig uitgebrachte stemmen, 497 stem-
men. Heemstede heeft 27.286 inwoners waar-
van er dus 4.4% hebben gestemd.

Gezien dit geringe aantal kan dus nauwelijks 
gesproken worden over een winnend ontwerp 
en ligt het voor de hand om je af te vragen
of de gevolgde procedure wel de juiste was. 

Ook het feit dat gulle schenker van 500.000
euro, de heer Bids, die de herbouw van de 
Belvedère mogelijk maakt, niet gecharmeerd 
is van het ontwerp is reden voor een nieuwe 
stemming.

De gemeente heeft haar inwoners niet de mo-

gelijkheid gegeven om zich tegen alle zes op-
ties uit te spreken en dat heeft er waarschijnlijk 
toe bijgedragen dat maar 4,4 % van de inwo-
ners een stem heeft uitgebracht.

Ik daag de gemeente Heemstede uit om een 
nieuwe stemming uit te schrijven met daarin 
twee keuzes, te weten: herbouw van het oor-
spronkelijke ontwerp van de architect Hitch-
cock zoals ontworpen rond 1836 en het ont-
werp met de titel ‘De Wandeling’.

Op die manier kan recht gedaan worden aan 
de wens van veel inwoners van Heemstede 
die herinneringen hebben aan de Belvedè-
re en deze graag in volle glorie herbouwd wil-
len zien.

F. van den Berg, Heemstede

LEZERSPOST

Nieuwe stemming Belvedère?

Maak kans op twee vrijkaarten:
Bowie-feestje in Patronaat 
met Thin White Duke
Haarlem - Een van de meest in-
vloedrijkste popartiesten van de 
muziekgeschiedenis vanaf de ja-
ren 60, David Bowie, krijgt een 
waar eerbetoon in het Haarlems 
Patronaat. Op zondag 2 februa-
ri neemt tributeband Thin White 
Duke ons mee op een muzika-
le reis door de lange periode dat 
Bowie over de poppodia heerste. 
Thin White Duke brengt een com-
plete Bowie-ervaring. Veel van 
zijn grote hits komen voorbij tij-
dens een middag die je niet snel 
zult vergeten. De naam van de 
band komt van een van de perso-
nages van David Bowie, die hij in-
troduceerde tijdens zijn tournee 
ter promotie van Young Ameri-
cans in 1976. De band werd in 
2017 opgericht door leadzan-
ger Aschwin Schreiber, die het re-
pertoire van Bowie al veel langer 
akoestisch bracht. Na het over-
lijden van Bowie in 2016 was de 
stap snel gemaakt om muzikan-
ten te zoeken om met een tribu-
te aan Bowie de grotere podia te 
bezoeken.

Naast Schreiber spelen Dennis 
van Elswijk (basgitaar), Jan Krij-
ger (keyboard), Natasja van Haas-
teren (backing vocals) en Estelle 
Smits (backing vocals) in de band. 
In 2019 zijn aan de band een 
nieuwe drummer en een lead-

gitarist toegevoegd. Haarlem-
se Jennifer Leijen drumt in ver-
schillende bands, waaronder The 
Compounds (onlangs nog in Pa-
tronaat). Ook Jaap Koopman, de 
nieuwe leadgitarist, is net als de 
overige muzikanten een allround 
gitarist die bijna alle bekende po-
dia heeft mogen betreden. En nu 
dan eindelijk te bewonderen in 
Haarlem op zondagmiddag.

Sunday Sessions – Thin White Du-
ke op zondagmiddag 2 februa-
ri 2020 in Patronaat, Zijlsingel 2, 
Haarlem. Aanvang 15.30 uur (zaal 
open 15.00 uur). Meer info en 
kaarten via www.patronaat.nl.

Maak kans op twee vrijkaarten!
Maak kans op twee vrijkaarten 
voor dit David Bowie eerbetoon 
door Thin White Duke. Wie zou jij 
meenemen naar het Bowiefeestje 
en waarom?
Stuur voor uiterlijk vrijdag 31 ja-
nuari 17 uur een mailtje met on-
derwerp ‘David Bowie’, met wie 
en waarom je iemand naar dit 
feestje zou willen meenemen, 
voorzien van je naam, e-mail-
adres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl. 

De winnaar wordt persoonlijk be-
richt. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

Voordracht 
lokale dichters 
bij Boekhandel 
Blokker
Heemstede - Zaterdag 1 februa-
ri is er in het kader van de Poëzie-
week een voordracht van lokale 
dichters, ’s middags om 15 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
De Poëzieweek start op donder-
dag 30 januari 2020 in Vlaande-
ren en Nederland met Gedichten-
dag en duurt tot en met 5 febru-
ari. Tijdens de Poëzieweek krijgen 
de klanten van de boekhandel bij 
aankoop van € 12,50 aan poëzie 
het Poëziegeschenk, getiteld ‘Nu’, 
cadeau.
De lokale dichters zijn Marten 
Janse (wandelcoach) , Rogier Cor-
nelisse (tekstschrijver en journa-
list Parool), Cécile Masson (con-
sultant en coach), Gijs Radix (leer-
ling College Hageveld)  en er wor-
den tweetalige gedichten voor-
gedragen door S. Burdal Ozuzan, 
in het Turks en in het Nederlands.

Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Foto aangeleverd

Indisch buffet 
in de Luifel
Heemstede - De themamaal-
tijd op maandag 3 februa-
ri in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede is een Indisch buf-
fet. Voor de maaltijden kunt u 
aan tafel tussen 17.15 en 18.00 
uur. De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen waarvoor 
u reserveert. Kosten: €11,50. 
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk 10 uur op de dag zelf, 
belt u hiervoor: 023 - 5483828.
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Provincie wil meer betaalbare en 
duurzame woningen
Regio - De provincie gaat samen 
met gemeenten, marktpartij-
en en woningcorporaties aan de 
slag om verder invulling te geven 
aan de woonagenda voor de ko-
mende vijf jaar. In de woonagen-
da worden de ambities, kaders en 
maatregelen benoemd. De be-
langrijkste ambitie: zorgen voor 
voldoende betaalbare en duur-
zame woningen voor alle doel-
groepen in de provincie Noord-
Holland.

In veel regio’s binnen de provin-
cies is het woningtekort de af-
gelopen jaren, ondanks grote in-
spanningen, toegenomen. Uit de 
monitor plancapaciteit blijkt dat 
er veel potentiële bouwlocaties 
beschikbaar zijn. Een ruim aan-
bod van bouwlocaties leidt ech-
ter niet automatisch tot meer pro-
ductie. Met het aanbieden van 
kennis, geld of capaciteit wil de 
provincie gemeenten, marktpar-
tijen en woningcorporaties hel-
pen om belemmeringen weg te 
nemen en er zo voor zorgen dat 
plannen kunnen worden gereali-
seerd.

Naast het aanjagen van de pro-
ductie, wil de provincie ook sti-
muleren dat woningen duurzaam 
worden gebouwd, dat bouwma-
terialen worden hergebruikt of 
herbruikbaar zijn en dat er bij de 

Foto aangeleverd door de provincie Noord-Holland

bouwplannen rekening wordt 
gehouden met het veranderen-
de klimaat. Voor nieuwbouw wil 
de provincie met gemeenten in 
woonakkoorden hierover afspra-
ken maken. De provincie advi-
seert daarnaast gemeenten via 
het servicepunt Duurzame Ener-
gie over hoe dit kan worden ge-
realiseerd.

De provincie gaat met gemeen-
ten, marktpartijen en woningcor-
poraties in gesprek op basis van 
de bespreekversie van de woon-

agenda. Op basis hiervan wordt 
de woonagenda verder aange-
vuld. De woonagenda biedt ver-
volgens richting bij het opstel-
len van de woonakkoorden. In de 
woonakkoorden maken gemeen-
ten afspraken over concrete op-
gaven en stemmen ze woning-
bouwplannen op elkaar af. De 
provincie biedt hierbij hulp aan. 
Bijvoorbeeld door het aanbieden 
van een dashboard met recente 
cijfers over de woningbouw en 
de woningbehoefte op gemeen-
teniveau.

Haarlemse culturele instellingen 
willen gezamenlijke hotspot
Haarlem - Een gezamenlijk cen-
trum voor uiteenlopende culture-
le activiteiten in hartje Haarlem. 
Die wens heeft een groot aantal 
Haarlemse culturele instellingen 
neergelegd bij de gemeente. 

Het gaat om Nieuwe Vide, de Plet-
terij, Studio MAPA Nederland, de 
Wereldkeuken, het Grafisch Ate-
lier Haarlem, kunstenaars en an-
dere kleine culturele, creatieve en 
maatschappelijke ondernemin-
gen, die momenteel zijn geves-
tigd in de Nieuwe Vide en Plet-
terij. Zij vinden dat ze nu te veel 

uit de loop van het publiek zit-
ten. Er is grote behoefte aan een 
herkenbare, centrale locatie, waar 
mensen makkelijker binnenstap-
pen.  Voor kleinere culturele in-
stellingen, kunstenaars en cre-
atieve bedrij�es is er nauwelijks 
betaalbare huisvesting te vinden. 
Doordat er geen ruimte meer is 
voor kleinschalige culturele acti-
viteiten kunnen beginnende kun-
stenaars zich niet ontplooien. 

De bundeling van energie en cul-
turele diversiteit schept extra 
ruimte voor spannende, avon-

tuurlijke programma’s en experi-
menten. Een centrale en goed be-
reikbare locatie in de stad is daar-
voor van wezenlijk belang.

Gezamenlijk organiseren deze 
organisaties momenteel al ruim 
250 evenementen per jaar in de 
stad met beeldende kunst, nieu-
we media, bijzondere horeca 
maar ook met traditionele grafi-
sche technieken, experimentele 
muziek, literatuur, kunst en do-
cumentaire film, debat, educatie, 
performance, uitwisseling en ont-
moeting.

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers 
voor 16e editie NLdoet
Regio - Het Oranje Fonds is op zoek naar mensen 
die zich in willen zetten voor een ander tijdens 
NLdoet 2020. Op 13 en 14 maart organiseert het 
Fonds voor de 16e keer de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Op deze dagen zijn in heel 

het land duizenden activiteiten te vinden waarbij 
iedereen zich een dag(deel) belangeloos in kan 
zetten voor andere mensen.

Aanmelden kan via: www.nldoet.nl.

Eerste klimaatmars van Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 1 febru-
ari wordt de eerste klimaatmars 
van Haarlem gehouden. De mars 
start om 10 uur ’s ochtends bij 
de muziekkoepel in de Haarlem-
merhout en eindigt bij het stad-
huis. Daar zullen de actievoerders 
een klimaatmanifest aanbieden 

aan burgemeester Jos Wienen en 
wethouder Duurzaamheid Rob-
bert Berkhout.

De mars wordt door Extinction 
Rebellion georganiseerd, in sa-
menwerking met Fridays for Fu-
ture en Milieudefensie, om aan-

dacht te vragen voor de  gevolgen 
van de opwarming van de aarde. 
Onder het motto ‘het ijs stopt niet 
vanzelf met smelten’ brengen de 
organisaties de boodschap dat er 
veel meer gedaan moet worden 
om de uitstoot van broeikasgas-
sen omlaag te krijgen.

Informatieavonden Brijder 
preventie over ‘Verslaving’
Haarlem - Brijder preventie 
verzorgt op donderdagavond 
20 en 27 februari 2020 in Haar-
lem gratis informatieavonden. 
De avonden zijn bestemd voor 
partners/kinderen/familiele-
den/vrienden van mensen met 
een verslavingsprobleem.
De gratis bijeenkomsten vin-
den plaats van 19.30 tot 22.00 
uur bij Brijder op de Richard 

Holkade 4, ingang aan de ach-
terzijde van het gebouw aan 
de Oorkondelaan in Haarlem.
Deze twee avonden horen bij 
elkaar: u kunt zich voor beide 
avonden inschrijven. 
Voor verdere informatie en in-
schrijving kunt u bellen met 
Brijder Haarlem, tel.: 088 – 358 
38 00 of een e-mail sturen naar:
preventie@brijder.nl.

Seksuele 
gezondheid en 
Parkinson
Haarlem - Op woensdag 12 fe-
bruari is er weer Parkinson Café in 
Wijkcentrum De Ringvaart, Flo-
ris van Adrichemlaan 98 te Haar-
lem, van 14- 16 uur. Nienke Dek-
ker is consulent seksuele gezond-
heid en vertelt over intimiteit en 
seksualiteit bij mensen met Par-
kinson. Zij zal ook uw vragen hier-
over beantwoorden. Toegang € 
2,- p.p. incl. koffie/thee. Informa-
tie: 023-5278170 of 06-36323306.

Rabobanken 
Haarlem en 
IJmond samen
Regio - Rabobank Haarlem en 
Omstreken en Rabobank IJmond 
worden per 1 mei 2020 samen-
gevoegd. De ledenraden zijn 
hierover geïnformeerd en ne-
men eind maart 2020 een besluit 
over het voorstel tot samengaan. 
Voorafgaand aan de besluitvor-
ming worden de leden van beide 
banken nog gehoord.
Het samengaan van Rabobank 
Haarlem en Omstreken en Rabo-
bank IJmond lag voor de hand; zij 
werkten al samen.

V.l.n.r.: Mart Pfei�er (waarne-
mend directievoorzitter Rabo-
bank Haarlem en Omstreken), Jer-
ry Notenboom (directievoorzitter 
Rabobank IJmond), Johan Kerk-
ho� (voorzitter RvC Rabobank 
Haarlem en Omstreken), Frans 
Baud (voorzitter RvC Rabobank 
IJmond).

Foto: Reinder Weidijk

Tonke Dragt in De Grote Vriendelijke Podcast
Haarlem - Voor het eerst in 
meer dan tien jaar heeft schrijf-
ster Tonke Dragt (89) een uitge-
breid radio-interview gegeven. 
In De Grote Vriendelijke Pod-
cast, over jeugdliteratuur, ging 
Dragt ruim anderhalf uur in ge-
sprek met journalisten Jaap Friso 
(JaapLeest.nl) en Bas Maliepaard 
(Trouw) over haar leven, haar toe-
komstromans én de internatio-
nale Netflix-serie naar haar be-
roemdste boek ‘De brief voor de 
koning’, die dit voorjaar uitkomt.

Tonke Dragt is een van de be-
kendste en meest gelezen kin-
derboekenschrijfsters van ons 
land. Haar bekendste titels zijn, 
naast ‘De brief voor de koning’: 
‘Geheimen van het Wilde Woud’, 
‘De Zevensprong’ en de toekom-
stromans ‘Torenhoog en mijlen-
breed’ en ‘Ogen van tijgers’. Beide 
laatste boeken zijn haar persoon-
lijke favorieten en werden recent 
opnieuw uitgegeven. 

Tonke Dragt vertelt in De Grote 
Vriendelijke Podcast (GVP) open-
hartig over haar broze gezond-
heid en de moeite die het haar 
kost om aan het leven in een ver-
zorgingshuis te wennen.

Foto aangeleverd door de GVP

Dragt komt weinig meer buiten 
en leeft in haar appartement tus-
sen haar poppenhuizen en de 
werelden die ze zelf heeft verzon-
nen. “Schrijven en illustreren gaat 
niet meer zo gemakkelijk”, vertelt 
ze, “Maar in mijn hoofd gaat het 
nog steeds door.”
Dragt is van plan nog één ver-
haal af te ronden. Dat is het laat-
ste hoofdstuk van ‘De weg naar 
de cel’, het onvoltooide vervolg 
op haar laatste grote roman ‘Aan 

de andere kant van de deur’, dat 
zich ook als losstaand verhaal laat 
lezen.

De Grote Vriendelijke Podcast pu-
bliceert twee afleveringen met 
Tonke Dragt. Ze zijn te beluiste-
ren via Spotify, alle podcast-apps 
en www.degrotevriendelijkepod-
cast.nl. De GVP wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Stichting Le-
zen, de JC Ruigrok Stichting en de 
Versterking.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Joos Swellengreber honderd jaar positief
Heemstede - Joos Swellengreber, 
net honderd jaar, is nog steeds 
actief in de Pauwehof waar ze ve-
le jaren cursussen volgde. Met 
Naald en Draad, mandala`s teke-
nen en Yoga. “Heerlijk om te wer-
ken met mensen die soms nog 
geen AOW hebben. Die jongeren 
inspireren! De yoga gaat echter 
niet meer en die mandala`s wordt 
wat te veel. Maar zelf nog een 
blouse maken met de groep van 
Naald en Draad van Annie Groot 
is iedere donderdagochtend iets 
waar ik naar uitkijk. Trouwens de 
hele sfeer op de donderdag is in 
de Pauwehof gezellig en opwek-
kend. De schildersclub als buren, 
het is vertrouwd, de kerkenraad 
houdt er nu ook kantoor en ze lo-
pen weleens binnen, zo hoor ik 
nog eens wat!”

Joos groeide op in Aerdenhout, 
in 1947 werd haar vader, hoogle-
raar, uitgezonden naar Indonesië 
om universiteiten weer op gang 
te helpen na de oorlog, met na-
me om de genezing van malari-
aziekte weer op te starten. Daar-
voor had hij in Nederland een op-
leiding gehad om kennis te ma-
ken met de cultuur en omgang 
met mensen daar. Joos had de so-
ciale academie gevolgd. Ze was 
net afgestudeerd, dus kon ze haar 
vader assisteren in Indonesië

Indonesië en Afrika
Ze hoefde eigenlijk alleen maar 
de malaria in een microscoop 
ontdekken en te assisteren. Van-
daar dat ze meeging naar Jakar-

ta en verder naar Nieuw-Gui-
nea. Daarna volgde jeugdwerk 
voor de Landelijke Hervormde 
Jeugdraad. Later de padvinde-
rij waar ze cursussen gaf aan lei-
dinggevenden. Voor de Hervorm-
de Kerk bereidde zij academici 
voor bij uitzending naar Indone-
sië of Afrika. Die waren al leraar, 
bioloog of arts, maar geen erva-
ren derde wereldburger. “Daar 
werkten ook meisjes en vrou-
wen die wij vroeger dienstbo-
des noemden. Wij spraken over 
Blauwe Engelen.” Prachtmensen, 
ze heeft nog met enkelen con-
tact. Joos ging in 1985 met pen-
sioen. Zelf heeft ze nooit kinde-
ren gehad, wel genoeg om haar 
heen met 24 in de familie die haar 
nog steeds opzoeken in Spaarn 
en Hout waar ze nu woont. Altijd 

op zich zelf gewoond, tot het in 
Nieuw Overbos niet meer ging na 
een tweede heupoperatie. Ook 
haar rijbewijs kon ze daarom niet 
meer verlengen, dat lukte niet 
meer, maar met haar 45 kilome-
ter Canta kon ze toch nog de Zee-
weg op.

Wat doet een honderdjarige die 
het zo naar haar zin heeft op de 
naaicursus en de andere men-
sen in de Pauwehof? Ze trakteert 
ze allemaal op taart bij de koffie. 
Ze moet wel deze donderdag-
ochtend steeds haar naald van 
de bloes in wording halen om de 
vele felicitaties in ontvangst te 
nemen. Die positieve Joos Swel-
lengreber van honderd.

Ton van den Brink





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

  Boekbespreking ‘Een gebroken 
wereld heel maken’. Het Tref-
punt, Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek. Om 20 u.

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

  Lezing Zuiver water. WIJ in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang lezing 19.30 u. Uw 
flesje water laten testen tussen 
19-19.30 u. Entree: €5,-. Aan-
melden (reserveren verplicht) 
via email info@echtzuiverwa-
ter.nl of info@wijheemstede.nl. 
of op: tel.: 023-5483828.

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

6 en 20 februari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede, van 
14-15.30 u.

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

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

7 februari
  Trefpuntcafé met Anne-Gine 
Goemans. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20.30 u. Zaal 
open om 20 u.

  Plexat Denk & Doen ontmoe-
tingsavond. Voor kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong/
hoogbegaafdheid en ouders. 
Jeugdruimte Plexat in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree € 3,- , voor ouders vrij 
entree. Geen pin. Opgeven via 
plexat@wijheemstede.nl.

▲ 1 februari
  Alliance Française: “Futur Con-
ditionnel”, Frans toneelstuk, 
Haarlemmerhout Theater, Van 
Oldenbarneveltlaan 17, Haar-
lem. 20 uur. Cursisten/vrien-
den € 22,-. Anders € 25,-. www.
kennemerland.afpb.nl/spectacle

  Voordracht lokale dichters bij 
Boekhandel Blokker. Binnen-
weg 138, Heemstede. Om 15 
u. Toegang vrij. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

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.

2 februari
  Areopagus met schrijver Je-
roen Smit. Dorpskerk Bloe-
mendaal, Kerkplein 1. Om 16 u. 
Toegang: uw gift.

  Fred Teeven bij Preek van de 
Leek. Oude Kerk, Wihelmina-
plein, Heemstede. Aanvang 
15.30 u, Inloop om 15 u. Gratis.

  Knipkaartkoor Leny van Schaik. 
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Van 12-
13.30 u. Knipkaarten à € 30,- 
voor vijf keer zingen aan de 
zaal verkrijgbaar. Inlichtingen 
via tel.nr. 023-5312396 of via 
leny.van.schaik@12move.nl. 
www.lenyvanschaik.com.

  David Bowie eerbetoon door 
Thin White Duke. Patronaat, 
Zijlsingel 2, Haarlem. Aanvang 
15.30 u. (zaal open 15 u.). Info 
en kaarten: www.patronaat.nl.

  Verhaallezing over thema Au-
thenticiteit door Carmen de 
Haan. St. Raphaёlkerkje, Po-
pellaan 1, Bloemendaal, Van 
14–16 u. Bijdrage: 9 euro incl. 
koffie, thee, fris en schrijfge-
rei. Meer informatie op: www. 
carmendehaan.nl.

3 februari
  Indisch buffet in de Luifel. He-
renweg 96, Heemstede. Aan 
tafel tussen 17.15-18 u.. Kos-
ten: €11,50. Reserveren tot ui-
terlijk 10 uur op de dag zelf op: 
023-5483828.

  Workshop Intuïtief schilderen: 
‘Winterlicht’. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 10-12 
u. Kosten: per workshop : €20,- 
incl. materiaal. Reserveren ver-
plicht via www.wijheemstede.
nl of op: tel.: 5483828.

4 februari
  Trefpuntlezing: ‘Adriaan Pauw, 

de Heerlijkheid Heemstede’. De 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Om 13.30 u. Toegang: 
€ 5,- Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of op: 
tel.: 5483828.

4, 18 februari en 3 maart
  Koffie met muziek op Plein1. 
WIJ Heemstede in Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
10.30-12 u. Kosten 20 euro 
p/k. Aanmelden op Plein1 
1e verdieping of via tel.: 023- 
5288510.

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

  Lezing ‘Creatief leven zonder 
eenzaamheid’. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Entree € 5,-. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
op: tel.: 5483828.

5 en 12 februari
  Knutselclub (5-10 jaar). De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 13.30-15 u. 
Kosten: €5,- per keer of voor 
5x kost € 22,50. Graag de kin-
deren per keer aanmelden via 
tel.: 5483828.

12 februari
  Seksuele gezondheid en Par-
kinson. Parkinson Café, Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris 
van Adrichemlaan 98, Haar-
lem, van 14-16 uur. Toegang 
€ 2,- p.p. incl. koffie/thee. In-
formatie: 023-5278170 of 06-
36323306.

  Bijeenkomst Trefpunt Demen-
tie ‘Wat kunt u zelf doen?’ Met 
gast Harmen Rijksen, Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede. V.a 
19.15u. Geen toegang, vrijwil-
lige bijdrage voor koffie. Aan-
melden niet nodig.

TENTOONSTELLINGEN
Sinds 13 januari

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

T/m 31 januari
  Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raad-
zaal, van het raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplein 1, Heem-
stede.

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

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoorts-
museum.nl.

Derde avond ‘Energietransitie’ door VVD Heemstede

‘Woning energieneutraal maken 
nog niet zo eenvoudig’
Heemstede - Café de 1e Aanleg 
was wederom de gastvrije loca-
tie waar de VVD voor de derde 
en tevens laatste keer een ener-
gieavond organiseerde op maan-
dag 27 januari. Specialisten kwa-
men uitleggen wat u zelf kunt 
doen aan het terugdringen van 
de CO2 uitstoot. De uitkomst: “Ie-
der huis is anders dus voor ieder 
huis moet een passend plan wor-
den gemaakt.”

Wigger Verschoor (operationeel 
directeur bij Urgenda-dochter 
ThuisBaas) deed wat ideeën van 
de hand. Urgenda, dat in decem-
ber nog een laatste gerechtelij-
ke uitspraak in haar voordeel zag 
eindigen, is intussen een heel be-
drijf geworden. Met het vonnis in 
de hand houden zij de rijksover-
heid aan de doelen die de over-
heid zichzelf heeft gesteld. Thuis-
Baas helpt huishoudens om hun 
bestaande woning energieneu-
traal te maken. Dat is nog niet zo 
eenvoudig. Iedere woning en ie-
der gezin is anders. Volgens Ver-
schoor is men tegenwoordig ge-
wend aan een (te) warm huis. De 
thermostaat zou een graadje la-
ger kunnen.

Wat deze avond duidelijk werd is 
dat er geen allesomvattende op-
lossing is. Het terug leveren aan 
het net van eigen opgewekte 
stroom levert steeds minder op. 
De grote spelers in de distributie, 
zoals bijvoorbeeld Eneco en Vat-
tenfall, hanteren eigen tarieven 
die steeds wisselen. Gas wordt 
duurder en stroom goedkoper. 
Om een gemiddeld huis ener-
gieneutraal te maken moet men 

35.000 euro investeren. Voor veel 
mensen een onoverkomelijk op-
gaaf. Ouderen gaan geen lenin-
gen meer aan, omdat de terug-
verdientijd jaren kan duren. 

Heeft u de afgelopen 10 jaar dub-
belglas geplaatst, dan adviseert 
ThuisBaas dit niet te vervangen 
door driedubbelglas omdat het 
verschil aan warmteverlies mi-
nimaal is. De ontwikkeling van 
warmtepompen neemt een gro-
te vlucht.
De calculerende burger zal niet 
snel een investering doen in een 
warmtepomp zolang deze nog 
niet uitontwikkeld is. Idealiter 
zou ieder huis helemaal in de ei-
gen warmte- en stroombehoefte 
moeten voorzien.

Voor appartementen is dat weer 
anders, want wie moet welke 
maatregelen treffen? Waterstof 
kwam langs als optie maar dat is 
al helemaal niet uitontwikkeld en 
is mogelijk iets voor de lange ter-
mijn.

De adviezen die burgers inwin-
nen zijn niet per se voordelig 
voor de portemonnee. Adviseurs 
en Installatiebedrijven zullen juist 
datgene adviseren wat hen finan-
cieel het meeste oplevert.

Het advies tussen de regels door: 
neem kleine maatregelen in huis 
en wacht op de ontwikkelingen 
die komen.
 
Eric van Westerloo

DE HELE DAG PLEZIER IN DE SNEEUW
  Een geheel verzorgde dag voor kids van 5 tot 12 jaar

  Dagelijks van 08.30 tot 16.00 uur,
     inclusief lunch 

  Ski- of snowboardles

  Inclusief materiaal

  Pistetoegang

SNOWWORLD.COM/KIDSDAG 

AMSTERDAM

Heuvelweg 6-8 / 1981 LV Velsen-Zuid / 0255 - 545 848 / www.snowworld.com

KIDSDAGEN
IN DE VOORJAARSVAKANTIE

€ 74,50
P.P. / VANAF

Week van de liefde bij WIJ Heemstede
Heemstede - Op 14 februari is 
het Valentijnsdag, de dag dat je 
iemand op wie je een beetje ver-
liefd bent een anoniem bericht-
je mag sturen… maar natuurlijk 
mag je ook gewoon iemand die 
je lief vindt verrassen of iets aar-
digs doen voor iemand uit je om-
geving. Bij WIJ Heemstede heb-
ben we speciaal voor de Week 
van de Liefde leuke activiteiten 
georganiseerd. 
•  Op maandag 10 februari kunt 

u mee eten in Eethuis de Luifel 
aan het Liefdes menu

•  Op donderdag 13 februari staat 
de Film&Lunch in het teken van 
de liefde met een Nederlandse 
romantische komedie

•  Ook op donderdag 13 februa-
ri in de avond is samen met en 
in Café de 1ste Aanleg een spe-
ciale bierproeverij: proef het 
liefdesbier en nieuwe Adriaan 
Pauwbier!

•  Op vrijdag 14 februari kunt u 
meezingen over de liefde bij de 
workshop van Henriëtte Mid-
delkoop.

•  En ook op vrijdag 14 februari 

’s middags is er een workshop 
Valentijn bloemschikken met 
Lucia Hartman.

Deze activiteiten zijn allemaal in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, tenzij anders aangegeven.

Bijzonderheden over tijden, kos-
ten e.d. vindt u op:
www.wijheemstede.nl en reser-
veren kan ook via de website of 
telefonisch op werkdagen tussen 
9.00 en 13.00 uur op tel.nr. 023 – 
548 38 28.

Frans Hals Museum voorgedragen 
voor aanvullende OCW-subsidie
Haarlem - Het Frans Hals Muse-
um en Amsterdam Museum zijn 
door de provincie Noord-Holland 
voorgedragen om een jaarlijkse 
subsidie van €250.000 te ontvan-

gen van het Ministerie van OCW 
(Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap). De samenwerkende mu-
sea maken kans op deze subsidie 
met een plan om publieksactivi-

teiten uit te voeren die verband 
houden met de collectie en die 
aanvullend zijn op de activiteiten 
waarvoor de gemeente of provin-
cie al subsidie verstrekken.

14 29 januari 2020
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Heemstede

Straatverlichting 
stuk?

Meld het via 
www.heemstede.nl/

meldpunt

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Dinsdag 4 februari 20.00 uur
Expertavond over afval scheiden
Steeds minder afval: hoe krijgen we dat in 
Heemstede voor elkaar? Op dinsdagavond 4 
februari laat de gemeenteraad zich informeren 
over afval scheiden. Afvalscheiding kan op 
verschillende manieren: direct bij de bron 
(waarbij het afval al gescheiden wordt 
ingezameld) of achteraf bij de afvalverwerker 
(nascheiding) of met tussen-varianten. Experts 
en ervaringsdeskundigen vertellen over de 
ervaringen en nieuwste inzichten. Ook u bent 
van harte welkom! Zo leren we samen meer 
over afval scheiden en de meest eff ectieve 
manier voor Heemstede. 

Programma
De expertavond vindt plaats in het raadhuis. 
Het doel is dat iedereen na afl oop naar huis 
gaat met meer kennis. Verschillende mensen 

komen hun expertise en ervaringen delen. 
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 maken, vertelt een landelijke 
afvalexpert. De gemeenten Lisse en Leiden 
delen hun ervaringen met bronscheiding en 
nascheiding. 

Vervolg
Na deze expertavond bespreekt de 
raadscommissie Ruimte de vervolgstappen om 
tot een besluit over de afvalzameling te komen. 
Deze bespreking vindt plaats in de vergadering 
op donderdag 13 februari om 20.00 uur in het 
raadhuis. Ook hier bent u uiteraard van harte 
welkom.

Overlastspreekuur 
6 februari
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
6 februari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U hoeft zich vooraf niet aanmelden. U kunt vrij 
inlopen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Heemstede

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

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
Havenstraat-oost
Het havengebied bij de Havenstraat-oost 
wordt opnieuw ingericht. Daarvoor is het 
nodig bomen te verwijderen ter hoogte van 
huisnummer:
- 43: 1 els, Ø 40-50 cm. 
- 47: 1 es, Ø 20-30 cm. 
- 53: 1 es, Ø 20-30 cm. 
- 55: 1 es, Ø 30-40 cm. 
- 57: 1 els, Ø 40-50 cm. 

Voor deze 5 bomen geldt een herplantplicht 
van 6 bomen in hetzelfde gebied. 
Direct-belanghebbenden kunnen tot 
en met 12 februari 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 40. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Wijziging gemeen-
schappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland
Op 12 februari 2019 heeft het college, na 
toestemming van de raad, de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
vastgesteld. De wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling is op 1 februari 
2019 in werking getreden. Lees de volledige 
bekendmaking in de Staatscourant via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Mandaatbesluit Basis-
registratie ondergrond 
Bloemendaal en 
Heemstede 2019
Op 14 januari 2020 heeft het college het 
Mandaatbesluit Basisregistratie ondergrond 
Bloemendaal en Heemstede 2019 vastgesteld. 
Dit mandaatbesluit is met terugwerkende 
kracht in werking getreden op 1 december 
2019. Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan 6, restaureren van het 

natuursteen en opnieuw schilderen van de 
wapens bij het Oude Slot, wabonummer 
530043, ontvangen 16 januari 2020

- Soendastraat 21, het bouwen van een 
berging aan de zijgevel van het woonhuis, 
wabonummer 528729, ontvangen 

 14 januari 2020
- Drieherenlaan 16, het vergroten van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 530069, ontvangen 

 15 januari 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ir. Lelylaan, het planten van bomen binnen 

het (bestemmings) plangebied van het 
project Slottuin, wabonummer 509445, 
verzonden 21 januari 2020

- Hageveld 1, het bouwen van een garage 
en een tuinberging, wabonummer 508562, 
verzonden 23 januari 2020

- Javalaan 31, de aanbouw van een erker 
aan de zijgevel, wabonummer 512756, 
verzonden 23 januari 2020

- Scheldelaan 20, het realiseren van een 
nieuw kozijn in de voorgevel, wabonummer 
513361, weigering omgevingsvergunning, 
verzonden 23 januari 2020

- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 512212, 
verzonden 27 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
- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van 

twee reclameborden, wabonummer 
512212, weigering omgevingsvergunning 
verzonden 27 januari 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Sportparklaan 12, het plaatsen van 

een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, ontvangen 

 19 december 2020

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Sportparklaan 12, het plaatsen van 

een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, ontvangen 

 19 december 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken 
na publicatie hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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



Groenendaals gezwam
Heemstede - Roel Ramakers uit Heemstede stuurde deze 
fraaie foto in. Hij vermeldt daarbij: “Wonderlijke natuur in ‘ons’ 
Groenendaal. Deze foto van de week gemaakt.Is het herfst, 
winter of voorjaar?”

Fred Teeven bij Preek van de Leek
Heemstede - Fred Teeven ken-
nen we als oud-Staatssecretaris 
van Justitie en oud-O�cier van 
Justitie. Tijdens de aankomen-
de Preek van de Leek op zondag 
2 februari in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein gaat hij die-
per in op zijn taak bij het OM met 
betrekking tot het opsporen van 
oorlogsmisdaden en het vervol-
gen van oorlogsmisdadigers. Hij 
staat stil bij de slachto�ers van 
oorlogsmisdrijven. Hierbij krijgen 
wij inzicht in zijn drijfveren en le-
vensovertuiging.

Hoe is dit te koppelen aan een 
preek in de kerk? Fred is opge-
groeid in Haarlem en heeft een 
sterke band met Kennemerland. 
Hij woont nog altijd in de regio. 
Hij geeft zelf aan niet gelovig te 

zijn. Toch gaat hij de uitdaging 
aan om te spreken in de eerstvol-
gende Preek van de Leek. Men-
sen zien hem of als Crime�ghter 
of als knu�elbeer. Zijn part-time 
baan als buschau�eur na zijn af-
treden als staatssecretaris heeft 
menigeen verrast. Zijn activitei-
ten als columnist bij de daklozen-
krant en zijn lidmaatschap van 
vele maatschappelijke belangen-
organisaties zijn minder bekend.
Daarnaast is Teeven ondernemer 
en heeft een adviesbureau voor 
adviezen op het terrein van vei-
ligheid en risicomanagement. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan zondagmiddag 2 februari a.s. 
naar de Oude Kerk, waar Fred Tee-
ven ons meeneemt in zijn wereld 
en dit koppelt aan onze samenle-
ving. De aanvang is 15.30 uur, ge-

Fo
to

 a
an

ge
le

ve
rd

 d
oo

r P
KN

 H
ee

m
st

ed
e

schatte eindtijd 17.00 uur en de 
kerk is open vanaf 15.00 uur.  De 
entree is gratis en aanmelden is 
niet nodig.

Nieuw afhaalpunt van de 
Heemsteder: De Pauwehof
Heemstede - Binnenkort komt er 
een nieuw afhaalpunt voor losse 
kranten bij: de Pauwehof. In het 
sociaal-cultureel centrum aan de 
Achterweg 19 kunnen bezoekers 
van de Pauwehof een Heemste-
der meenemen.
Bovendien zijn de kranten be-

stemd voor inwoners van de wij-
ken rondom het Wilhelminaplein 
die onverhoopt geen krant in de 
bus krijgen.
Overigens: als dit het geval is 
neemt u natuurlijk snel con-
tact op met Verspreidnet: 0251-
674433 of info@verspreidnet.nl.

Opnieuw een avond over energie
Heemstede - Op 21 januari ston-
den de deuren van het raadhuis 
open voor een bijeenkomst over 
een onderwerp dat velen bezig-
houdt. Je kunt geen krant open-
slaan of actualiteitenprogram-
ma’s bekijken of het woord duur-
zaam, energie, gasloos, CO2, �jn-
stof of energietransitie valt. De 
overheid heeft 30 regio’s aange-
wezen onder de naam Regiona-
le Energie Strategie (RES) om de 
mening van de inwoners te pei-
len. Noord-Holland is verdeeld in 
twee regio’s Noord en Zuid, waar-
onder Heemstede. 

Zestig aanwezigen op deze 
avond waaronder 40 echte inwo-
ners. Het team van RES gaf in het 
kort een presentatie, wie ze zijn 
en wat ze doen. Het was de be-
doeling dat de inwoners aange-
ven welke ontwikkelingen op het 
gebied van wind en zonkracht 
gewenst dan wel ongewenst zijn. 
Daarna konden, gedurende an-
derhalf uur, de aanwezigen aan 
de slag.  Op grote vellen kon men 
via stickers aangeven wat volgens 
hen gewest is en wat niet.

De keuzemogelijkheden waren 
enorm. Als uitkomst, die verre 
van volledig is, hebben de aan-
wezigen geen probleem met de 
bouw van zonnepanelen op gro-
te gebouwen. Langs het spoor 
kunnen ook panelen worden ge-
plaatst net als windmolens langs 
de snelweg. Interessante gedach-
te is ook het plaatsen van zonne-
panelen op parkeerplaatsen.

Windturbines langs het Noord-

zeekanaal stuiten op weerstand 
vanwege schade aan de vogel-
stand.  Wat men per se niet wil is 
de duinen of strandwallen benut-
ten om energie op te wekken. Op 
industrieterreinen is ook veel mo-
gelijk. “We doen dit alles voor de 
toekomstige generatie”, werd be-
nadrukt. In dat verband was het 
goed te zien dat een aantal leer-
lingen van college  Hageveld aan-
wezig was. Zij zijn een project ge-
start om hun school te verduur-
zamen. Scholier Joshil kreeg de 
hand op elkaar toen hij de stel-
ling poneerde dat de maatrege-
len de natuur niet mochten be-
schadigen. Alles wat men boven-
gronds doet brengt hinder of ver-
vuiling teweeg.

Dat er van onze 27.000 inwo-
ners slechts 40 de moeite nemen 

hun zegje te doen geeft te den-
ken. Voor velen is het nog een 
ver-van-mijn-bed-show. In het al-
gemeen willen mensen wel iets 
doen met de nieuwe energie, 
maar zien door de bomen het bos 
niet meer. Over andere vormen 
van energieopwekking werd de-
ze avond niet gesproken, al zijn 
er nog volop andere mogelijkhe-
den.
Deze avond bleef beperkt tot 
windturbines en zonnepanelen. 
Op zich een interessante avond 
om te zien hoe hoe de grote ge-
mene deler denkt over zon- en 
windenergie. Ze waren het niet 
altijd met elkaar eens, maar uit-
eindelijk kwam er toch een rede-
lijk overzicht tot stand wat men 
wel en niet wil.
 
Eric van Westerloo 

Rijbewijskeuringen in 
Wijkcentrum De Wereld
Haarlem - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 14 februa-
ri terecht bij Wijkcentrum De We-
reld (Stichting Dock) aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De kos-
ten voor de 75+ keuring bedra-
gen € 45,-. Chau�eurs jonger dan 
75 jaar met rijbewijs CDE betalen 

€ 70,-. Vooraf dient wel even een 
afspraak te worden gemaakt via 
085-065 0005. Dit kan tussen 9 en 
13 uur. Zelf online een afspraak 
plannen kan via: www.rijbewijs-
keuringen.info. Dan kost de keu-
ring respectievelijk € 40,- en € 60-. 

De volgende keuringsdag is op 
vrijdag 13 maart.

Lezing over 
zuiver water
Heemstede - Donderdag 30 ja-
nuari om 19.30 uur houden Jack 
van Dijk en Karel Thieme een le-
zing over ‘zuiver water’ bij WIJ in 
de Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Ons leidingwater voldoet 
aan ‘de wettelijke norm’, maar hoe 
zuiver is het eigenlijk? Flessenwa-
ter, is het allemaal ongeveer het-
zelfde of zijn er grote verschillen? 
Kraanwater zelf �lteren of zuive-
ren, waarom zou je dat doen?
Karel Thieme (Zuiver water am-
bassadeur) verzorgt een lezing 
over ‘De Ontdekking van Zuiver 
Water’. Daarnaast zal orthomo-
leculair geneeskundige Jack van 
Dijk een bijdrage verzorgen met 
als thema ‘Zuiver Water & Onze 
Gezondheid.’
Wie een �esje (leiding)water 
meebrengt kan dit tussen 19.00 
en 19.30 uur laten testen. Entree: 
€5,-. Tijdig aanmelden (reserve-
ren verplicht) in verband met het 
aantal beschikbare plaatsen via 
email info@echtzuiverwater.nl of 
info@wijheemstede.nl. of telefo-
nisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00-13.00 uur: tel.: 023-
5483828.

Trefpuntlezing: 
‘Adriaan Pauw, 
de Heerlijkheid 
Heemstede’
Heemstede - Op dinsdag 4 fe-
bruari vindt om 13.30 uur de 
Trefpuntlezing ‘Adriaan Pauw, de 
Heerlijkheid Heemstede’ door Hil-
lebrand de Lange plaats, in de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de.
De grootste Heemstedenaar al-
ler tijden. Zo zou je Adriaan Pauw 
wel mogen noemen. In deze pre-
sentatie volgt Hillebrand de Lan-
ge de zichtbare sporen die Adri-
aan Pauw hier heeft achtergela-
ten en laat hij aan de hand van 
een PowerPoint zijn betekenis 
voor de regio en voor het land 
zien. Toegang: 5,-
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 5483828.

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’.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 13-12-2019: L.G. Ramokone, geboren 
 12-05-1985, Tooropkade 1
- Per 23-12-2019: S.R. Trel, geboren 
 31-01-1987, Zandvoortselaan 70

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij spoed 
een voorlopige voorziening aanvragen bij de 

Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 20-1-2020: M. Harper, geboren 
 13-07-1997, Binnenweg 86 A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, (023)548 58 68)).




